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O corpo está ligado à mente. Se não
cuidarmos dele, a nossa mente, por
mais brilhante que seja, vai perder qua-
lidades.  
Em conversa com um amigo falávamos
da decisão de alguns países, do norte da
Europa, passarem as aulas de educação
física para a parte da manhã pelo facto
do exercício físico estimular o raciocí-
nio. Os alunos praticam a actividade
física, pela manhã, o que é bom para os
“meter a mexer” e vão para as aulas
teóricas com uma maior vontade e
capacidade de assimilar conhecimento.
Por outro lado, são cada vez mais os
estudos que ligam a importância da prá-
tica do exercício físico a um envelheci-
mento saudável, tanto ao nível do
“corpo” como ao nível da “mente”. Está
mais do que provado que, quem não
pratica exercício físico vai sofrer as per-
das, que a velhice traz, de forma muito
mais acentuada. O corpo fica menos

ágil e a cabeça, também. Portanto, é
indiscutível a vasta lista de vantagens
que a prática de exercício físico traz
para o ser humano. Saúde, auto-estima,
bem-estar, etc...

Dois dos temas que abrem esta edição
são, precisamente, o desporto e a cul-
tura. O Projecto HighSpirit e o Festival
PaRTES. O HighSpirit é um projecto
piloto que vai arrancar, em Março, no
PN, e que decorrerá todos os domin-
gos na Escola Vasco da Gama. Trata-se
de um projecto de voluntariado que
tem como principal missão promover,
gratuitamente, actividades desportivas,
recreativas e artísticas para as crianças
e séniores, com vista ao encontro inter-
geracional e familiar. Netos, pais (sim, os
pais também participam) e avós, juntos,
a praticarem actividades como: jogos
tradicionais, aprender a andar de bici-
cleta (para os netos e avós), pintura,

tiro ao arco, esgrima, entre muitas
outras, onde tanto os avós, como os
netos e os pais, irão estar envolvidos a
participar. Que é o grande factor dife-
renciador deste projecto: os avós e os
pais também participam. Não ficam à
espera que os netos terminem as suas
atividades. A família é toda envolvida.
Desporto, arte e solidariedade num
projecto, de marca local, que sonha
chegar a todo o país. 

O Festival PaRTES
É o segundo ano deste Festival de Artes
Visuais promovido pela Junta de
Freguesia do PN, em parceria com as
Belas Artes de Lisboa. Residências artísti-
cas e exposições, com artistas do bairro
e workshops temáticos abertos a toda a
comunidade vão ter lugar entre feverei-
ro e abril, em diversos locais da nossa
freguesia. O objectivo é promover artis-
tas locais e fazer chegar as artes visuais

mais próximo da comunidade.
Fomentando, assim, uma aproximação e
o enraizamento de uma identidade cul-
tural para o nosso bairro. Pintura;
Desenho e Ilustração; Escultura; Design
de Produto; Equipamento e Cerâmica;
Fotografia; Design de Comunicação,
Multimédia e Novos Media são alguns
dos trabalhos que vão estar em exibi-
ção. 

Corrida Solidária Refood - 4 de Março 
Mais um ano em que o Núcleo da
Refood do PN e o grupo Corrida
Noturna organizam um dos (já) gran-
des eventos do ano. Dia 4 de Março o
convite é feito a toda a comunidade.
Também aqui o encontro de gerações é
a alma do evento. Netos, pais e avós,
juntos, num evento solidário marcado
pelo convívio entre vizinhos e famílias.
Apareçam!

Miguel F. Meneses

EDITORIAL
DESPORTO, CULTURA E SOLIDARIEDADE 
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HIGHSPIRIT: SOMOS POR TODOS!

Somos por todos!
Pelas crianças, pelos adultos e séniores, pelos ani-
mais e florestas, pelo ambiente e bons costumes,
highspirit é uma forma de estar.
Actividades desportivas, recreativas e artísticas,
gratuitas para as crianças e séniores, com vista ao
encontro inter-geracional e familiar e introdução
de conceitos de saúde físico-mentais activos.

ACTIVIDADES BASE
grupo A | 3-6 anos de idade / +65
Bicicleta + trotinete + dança + jogos tradicionais +
grafiti + pintura + caça tesouro + música + …
grupo B | 7-10 anos de idade / pais
Rugby + tiro com arco + fotografia + pintura + tea-
tro + artes circenses + ciência + esgrima + …

ACTIVIDADES EXTRA
Nutrição; 3 R’s(Reduzir, Reutilizar e Reciclar), ciên-
cia e conhecimento; escola de condução; jogos
tabuleiro; cozinha; despistes clínicos, programa
‘quedas’ sénior; jornalista por um dia; veterinário
por um dia.

O QUE É: programa de responsabilidade social
PARA QUEM: população infantil e sénior 
COMO: oferta de experiências desportivas e artís-
ticas
QUANDO: 1ª Fase - 4 domingos de Março 2018
2ª Fase –Domingos de Junho e Julho 2018

ONDE: Parque das Nações (projecto-piloto em
2018)
REGIME: voluntariado

QUEM SOMOS
Somos 100% portugueses motivados por um único
sentimento... DAR!
Dar sem receber, isto é, dar sem pensar em rece-
ber, porque receber recebemos. Montes de sorri-
sos de crianças apaixonadas pela vida.
Os portugueses são conhecidos pela sua incompa-
rável solidariedade e carinho pelos acontecimen-
tos, nos bons momentos e, também, nos menos
bons, e como bons portugueses que somos, somos
por todos.

OBJECTIVOS
São 3: 1º Dar; 2º Dar muito e 3º Dar ainda mais.
E damos o quê? Proporcionamos experiências que
promovem a relação entre as gerações, netos com
avós, filhos com pais, e tudo isto gratuito. 
Utilizamos o desporto, a arte, a criatividade e a ale-
gria, para dar corpo ao highspirit.

PROGRAMA PRIMAVERA 2018
O highspirit tem como destinatários crianças dos 3
aos 10 anos de idade que residem no código pos-
tal 1990, seus pais e avós. Os Pais e Avós não neces-
sitam de cumprir este requisito. Os locais de reali-
zação das actividades também estarão exclusiva-

mente situados neste código postal.
Como somos por todos, em breve estaremos ao
lado da casa de todos os Portugueses.

ACTIVIDADES BASE

GRUPO 3-6 anos 
Acompanhadas por Avô ou Avó. Máximo 8 crianças
em cada horário.
Datas: 4, 11, 18 e 25 de Março. Horários: 9h, 11h,
14h e 16h.

Hotwheelspirit
Especialistas vão ensinar as crianças e séniores a
andar de bicicleta e trotinete. Num ambiente con-
trolado e com equipamentos destinados a uma
aprendizagem segura e progressiva, vai ser só 'dar
ao pedal'.

Picassospirit
Eles vão pintar, borrar, escrever, riscar, tornar a pin-
tar, construir e destruir, vão todos poder mostrar
o seu espírito artístico. Com materiais próprios
para o efeito, os participantes vão experienciar
diversas técnicas e efeitos, uns Picassos por isso.

Portuguesespirit
Os jogos tradicionais portugueses vão invadir a
cabeça das crianças. E os séniores vão recordar
como era bom brincar 'à séria'. Num diálogo sau-

dável entre o jogo e a brincadeira, brincar sem
depender da electricidade vai ser o mote principal. 

GRUPO 7-10 anos 
Acompanhadas por Pai, Mãe ou E.E.. Máximo 8
crianças em cada horário.
Datas: 4, 11, 18 e 25 de Março 2018. Horários: 9h,
11h, 14h e 16h.

Warriorspirit
Rugby é a modalidade conhecida por ser bruta mas
'played by gentlemen'. Uma experiência rica onde
serão passados os valores principais do rugby:
Integridade, Respeito, Solidariedade, Coragem,
Paixão e Disciplina. Soa-lhe bem? Raparigas, rapazes
e adultos são bem-vindos.

Robinhoodspirit
Vai ser uma experiência única para crianças e adul-
tos num ambiente de torneio medieval. Um arco,
flechas e alvos, e claro, regras de segurança bem
apertadas. Ninguém se vai esquecer desta activida-
de.

Zorrospirit
Esgrima é um desporto de concentração, perícia,
controlo e atenção. Vamos ter Zorros de todas as
idades e até podem trazer a máscara. Conduzida
por profissionais especialistas, venha experimentar
as artes do espadachim mais conhecido do mundo.

www.highspirit.pt

Março marca o arranque de um projecto piloto de voluntariado que promove actividades desportivas, recreativas e artísticas, 
gratuitas para as crianças e séniores, com vista ao encontro inter-geracional e familiar e introdução de conceitos de saúde 
físico-mentais activos. O HighSiprit decorrerá na Escola Vasco da Gama, aos domingos, e tem como embaixadores Catarina Gouveia
e Pedro Górgia. João Chú, pai do projecto e morador do PN, apresenta-nos o projecto que sonha espalhar-se por todo o país.
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Como
surgiu esta
ideia?
Gosto de pensar que
isto é uma boa ideia e, ao que
parece, as boas ideias surgem inesperadamente. Foi
o caso do HighSpirit, lembro-me perfeitamente
como tudo começou. A culpa toda é dos meus pais
e dos meus filhos. Os meus pais que educaram-me
sob valores familiares fundamentais e sempre incu-
tiram a ajuda ao próximo. Curiosamente, foi num
dia em Agosto passado que depois de estar com
eles tudo fez sentido. Eles vivem no centro da cida-
de e, embora a sua mobilidade não seja reduzida,
pouco ou nada fazem de actividade física. Dói aqui,

dói ali, mas na reali-
dade é a falta de
motivação que os faz
não sair de casa. Com
quase duas mãos
cheias de netos, pensei:
e se houvesse activida-

des apelativas para avós e
netos, gratuitas e de fácil

acesso? Seria fantástico, pelo
menos para os meus que assim já

tinham uma razão para fazer alguma
coisa, com o extra de ser com os netos.

Não se pretende só actividade física, é também
socializar, sair de casa, partilhar momentos em
família, enfim, atingir o objectivo primordial: a felici-
dade e a melhoria da qualidade de vida. Para juntar
tudo isto, os meus filhos. Não é que ao fim de
semana não há nada para fazer com eles? Não é
bem assim, mas na verdade a oferta é reduzida e a
que existe tem custos. Pior ainda é a falta de ofer-
ta partilhada em família, ou é para crianças ou para
adultos. E foi neste turbilhão de ideias que passou
da cabeça para o papel e do papel para a realidade. 

De repente encontras um vizinho no elevador
que te pede que expliques o projecto e tens 10
andares para o fazer. O que dirias? (Não vale
dizer que vives num 40.º andar...).
Espero que o elevador ande devagar... mas aqui vai.
Olá, vizinho, porque não vai com o seu filho, ou
neto, às actividades gratuitas que estão a organizar
aqui no Parque das Nações? Vão acontecer todos
os domingos de Março, durante todo o dia, e cada
actividade demora apenas 2 horas. O mais engra-
çado é que você vai participar também. As activi-
dades são muito variadas, desde o rugby, passando
pela esgrima e artes plásticas, ainda por cima tudo
conduzido por profissionais especialistas em cada
actividade, até olímpicos vão lá estar. Tudo muito a
sério, por isso. O sítio é excelente, vai ser na Escola
EB/JI Vasco da Gama, pode ir a pé ou de bicicleta
(acabámos de passar o 5º andar).  Vocês podem
participar numa actividade por dia ou logo em
todas no mesmo dia, é só inscrever-se no site da
organização. Só há um senão, para que as activida-
des tenham muita qualidade, os grupos são restri-
tos a 8 crianças, de cada vez, juntamente com o
adulto que as acompanhará. Ora abra aí no smart-

phone este site - www.highspirit.pt. Passe primei-
ro pelo ‘programa’ para ler a descrição das activi-
dades, vá depois ao formulário e inscrevam-se já,
não vão as vagas esgotar. Eles têm um lema fantás-
tico: Somos Por Todos! E não é que somos mesmo!
Vemo-nos lá??

“Seria fantástico, pelo menos para os meus que assim já tinham uma razão para fazer
alguma coisa, com o extra de ser com os netos. Não se pretende só actividade física, é
também socializar, sair de casa, partilhar momentos em família, enfim, atingir o objectivo
primordial: a felcidade e a melhoria da qualidade de vida.”

JOÃO CHÚ
Pai de 2 filhos e amante de animais, é licencia-
do em Educação Física pela FMH-UTL. Fez
ginástica artística de alta-competição e mais
tarde enveredou pela profissão de treinador e
dirigente desportivo. Ao mesmo tempo que
iniciava a sua carreira como professor univer-
sitário dava também os primeiros passos
como empresário. Hoje administra uma
empresa que presta serviços de formação pós-
graduada certificada pelo estado português
através da DGERT, comercializando diversos
produtos ligados à saúde e desporto. Neste
percurso e há mais de 10 anos que realiza e
promove ações solidárias integradas na sua
política de Responsabilidade Social. 

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h-21h - sábado das 9h-19h   
geral@clinica-t.pt | www.clinica-t.pt | 913 747 437 | Alameda dos Oceanos nº26 A - 1990-136 Lisboa

A Clínica T surge de um projecto de querer fazer bem Medicina Dentária de
forma transparente, personalizada, profissional e com muita simpatia!

Estamos localizados na zona da Expo Sul (Lisboa) e dispomos de equipamentos
médicos de última geração num ambiente descontraído e confortável. Somos
uma equipa multidisciplinar, com experiência e know-how na área. 

Drª Teresa Sobral Costa
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PARTES - NOVA EDIÇÃO PROMOVE 
A ARTE NO PN

O que é o PaRTES?
O PaRTES é uma iniciativa no âmbito das artes
visuais promovida pela Junta de Freguesia do
Parque das Nações, em parceria com as Belas Artes
de Lisboa e com o apoio do Casino de Lisboa,
Pavilhão do Conhecimento, Escola Superior de
Tecnologias da Saúde de Lisboa (ESTeSL) e Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Este
festival das artes do Parque das Nações está dividi-
do em várias partes: residências artísticas e exposi-
ções com artistas do Parque e workshops temáti-
cos abertos a toda a comunidade. Vai decorrer,
entre fevereiro e abril de 2018, em diversos locais
da nossa freguesia.

Como e porque surge a ideia de criar o festival
PaRTES?
O PaRTES surge sobretudo da opção de apoiar e
promover os artistas do Parque. Um dos objetivos
da Junta de Freguesia é privilegiar as artes visuais,
pois sentimos que há uma série de artistas no
Parque que devemos apoiar, promover e valorizar,
daí a opção de darmos continuidade a este festival
e manter a parceria com a Faculdade de Belas
Artes que, não só, fará a Curadoria das exposições
como colaborará na realização dos workshops

abertos a toda a comunidade.

Que balanço fazem do ano passado?
O balanço feito da primeira edição é muito positi-
vo, o que nos motivou a continuar com esta inicia-
tiva, cuja segunda edição está já em curso. Em 2017,
para além das residências artísticas no IPDJ, reali-
zámos três exposições disseminadas no território:
ESTeSL, Pavilhão do Conhecimento e Hotel Myriad.
A grande recetividade que estamos a ter desde que
abrimos as inscrições para a segunda edição é, tam-
bém, um bom indicador da avaliação positiva da
edição anterior junto dos cidadãos. 

Que reações tiveram da comunidade?
A informação que tenho, da edição do ano passado,
demonstra que a comunidade artística se envolveu
no projeto, apresentando propostas que procurá-
mos implementar este ano, como é o caso dos
workshops, que vêm dar a possibilidade e oportu-
nidade de participação no Festival, não só a artistas
como a todos os interessados em artes visuais.

A quem é dirigido este Festival?
O PaRTES é dirigido preferencialmente a residentes
no PN, que já desenvolvem trabalhos nas áreas de

Pintura, Desenho e Ilustração; Escultura, Design de
Produto, equipamento e cerâmica; Fotografia, Design
de comunicação, multimédia e Novos Media. Este
ano com a introdução workshops temáticos, quere-
mos dar a possibilidade a toda comunidade de poder
participar e experienciar o contato com as artes
visuais, com artistas profissionais e de voltar a inte-
grar os artistas participantes, na primeira edição.
Estes workshops decorrem nos dias 10 e 17 de
março, no IPDJ. 

De que forma é que este projeto vem contri-
buir para um desenvolvimento artístico e cultu-
ral do Parque das Nações?
O PaRTES, este ano, vem potenciar e estimular o
desenvolvimento da criatividade artística, vem fazer
pontes entre espaços culturais existentes no
Parque das Nações e que integram a iniciativa,
Casino Lisboa, ESTeSL, Pavilhão do Conhecimento
e IPDJ.  Vem criar uma nova dinâmica de relação

entre os que participam nas residências artísticas e
que expõem os seus trabalhos, os artistas da ante-
rior edição que colaboram nos workshops, os que
participaram nos workshops e todos os que visi-
tam as exposições. Hoje, trabalhamos para que o
PaRTES venha a ser uma marca reconhecida no
Parque das Nações, com a ambição de vir a ser um
ponto de referência cultural na Cidade de Lisboa.

É possível, apesar de sermos uma freguesia
muito jovem, conseguir perceber que tipo de
identidade artística/cultural é que o Parque das
Nações terá?
Para além deste Festival de Artes Visuais, estamos
também a promover outras iniciativas culturais,
onde podemos destacar o Coro das Nações, o
Teatro do Condomínio, a Cabine de leitura, os pas-
seios culturais, o futuro festival de bandas, a Música
no Parque, bem como a iniciativa que começou
este mês, o Chá com Livros. Iremos ao longo dos
próximos meses avaliar o impacte de cada um des-
tes projetos e esperamos que com este plano de
promoção das artes, que se estenderá por quatro
anos, se consolide uma identidade cultural forte
que é certamente indissociável da génese da cria-
ção do Parque das Nações. 

Alexandra Maurício, vogal da Junta de Freguesia do PN fala sobre a 2-ª edição deste Festival que se divide pela comunidade através
de residências artísticas, exposições e workshops. Pintura, Desenho e Ilustração; Escultura, Design de Produto, 
equipamento e cerâmica; Fotografia, Design de comunicação, multimédia e Novos Media surgem, assim, na procura de 
potenciar e estimular o desenvolvimento da criatividade artística, do bairro.

AS INSCRIÇÕES NAS RESIDÊNCIAS

ARTÍSTICAS E WORKSHOPS

As inscrições para as residências

artísticas decorrem até 23 de

fevereiro. Para formalizar a

inscrição, é necessário remeter por

e-mail, pelos menos três 

imagens do seu trabalho para 

cultura@jf-parquedasnacoes.pt.

Os workshops decorrem nos dias

10 e 17 de março, nas instalações

do IPDJ. Os interessados devem

contatar a organização do PaRTES,

através do e-mail: 

cultura@jf-parquedasnacoes.pt.

“Hoje, trabalhamos para que o PaRTES
venha a ser uma marca reconhecida no
Parque das Nações, com a ambição de
vir a ser um ponto de referência cultural
na Cidade de Lisboa.”





A Junta de Freguesia do Parque das Nações 
reforçou a iluminação da Escola Básica do Par-
que das Nações, com particular incidência na 
zona de recreio dos alunos.

-
lado pelos técnicos das AAAF/CAF que tra-
balham nesta escola e mereceu uma atuação 
rápida por parte do executivo da JFPN. Aliás, 
a celeridade cumpre também o compromisso 

assumido pelo presidente da JFPN, Mário Pa-
trício, na reunião com a Associação de Pais da 
EB Parque das Nações, onde foi manifestada 
preocupação com a situação.

Para além do reforço de iluminação, decorrem 
outro tipo de intervenções nesta escola no 
sentido de melhorar as condições de utiliza-
ção e constituem, também, um fator de segu-
rança acrescido.
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IR AO ENCONTRO DOS CIDADÃOS 

O Serviço de Apoio Domiciliário prestado 
pela Junta de Freguesia do Parque das Nações 

Social, Susana Anacleto.
A autarca introduz três paradigmas para a sua 
ação durante o atual mandato.
O primeiro é “privilegiar a prevenção”, ou seja, 
“colocar a intervenção comunitária como 
uma estratégia transversal, na qual a ação so-
cial é apenas uma parte. Se eu agir na preven-

A execução desta missão exige o conheci-
mento das necessidades da população do 
Parque das Nações e a disponibilidade para 

à espera que sejam elas a vir ter connosco. É 
preciso romper com essa postura e dar aten-
ção aqueles que têm menos disponibilidade 
para pedir ajuda”.
 A vogal sublinha ainda que “muitas vezes a 
intervenção comunitária não passa por apoio 

que vão ao encontro das necessidades das 
pessoas, que contribuam para o bem-estar 
pessoal e familiar”.
A título de exemplo destaca que “quando 
criamos um programa de explicações para 
os alunos do primeiro ciclo, aberto a todas as 
famílias, estamos a prestar um serviço públi-
co que contribui para o bem-estar familiar e, 
também, para o equilíbrio orçamental das fa-
mílias do Parque das Nações. Aliás, somos uma 
freguesia jovem com uma taxa de natalidade 
acima da média nacional. Estes programas vão 
ao encontro das necessidades dos nossos re-
sidentes”.

Anacleto “é quebrar as barreiras sociais, que 
ainda existem, entre a zona poente e a zona 
rio do Parque das Nações e para isso é ne-
cessário criar programas onde todos os resi-

social se sintam confortáveis e envolvidos. 
Programas onde seja possível a partilha de 
experiências e conhecimento, com benefício 
para todos”. 

por todos os membros do executivo da JFPN. 
É a ação integrada, ou como é mais comum 
dizer, “acabar com as capelinhas”.
Nesta matéria, “o apoio domiciliário é um 
bom exemplo Os destinatários são todos os 
residentes do Parque das Nações e cada uma 
paga em função dos seus rendimentos. Tem 
uma oferta integrada de serviços que passa 
por levar refeições a casa, encaminhar pessoas 
com menor mobilidade ou em situação de 
isolamento para os programas da cultura, do 
desporto, da formação, disponibilizados pela 
Junta de Freguesia do Parque das Nações. É 
um programa que contribui direta e indire-
tamente para o bem-estar pessoal e familiar 
dentro do que é a nossa estratégia para a in-
tervenção comunitária.

Susana Anacleto 
Vogal da JFPN para a Ação Social

São os dois rostos que diariamente sorriem 
para os utentes do serviço de apoio domici-
liário da Junta de Freguesia do Parque das Na-

-
duação em “terapias assistidas com animais”. 
O seu encontro com a Junta de Freguesia do 
Parque das Nações foi ocasional.

-

não apresentar o serviço das terapias no 
Parque das Nações?” Hoje são presença in-
dispensável em casa de muitos residentes que 

-
sência de apoio familiar ou isolamento social 
estão diariamente “retidos” em casa.

Todos os dias são diferentes. O mais impor-
tante, dizem, “é saber ouvir. Às vezes basta 
uma conversa durante o período da refeição 
em casa, para fazer toda a diferença no dia 
dessa pessoa. E por vezes também no nosso”.

Elas são mais do que duas técnicas da JFPN, a sua 
intervenção vai para além do manual de normas. 
A atenção dedicada é muitas vezes o que separa 
o serviço de excelência, como quando consegui-
ram resolver um problema de fuga de gás numa 
habitação. A moradora não detetava o cheiro e o 
primeiro técnico fez “um remendo com um pano 
molhado”. Não desistiram junto da empresa for-
necedora do gás até que o assunto foi resolvido.

O mesmo olhar atento deteta se é necessá-
rio fazer reparações nas casas, se há agrava-
mento de saúde, sintomas de depressão ou 
outros que exijam uma intervenção comple-
mentar. Nesse caso, encaminham para o gabi-

do Ferro de Soldar ou outros disponibiliza-

dos pela Junta de Freguesia do Parque das 
Nações.

Nem sempre é fácil. “As situações mais difíceis 
são, muitas vezes, os casos de isolamento so-
cial. Ao contrário de outros utentes que têm 

viver e ultrapassar as debilidades, há pessoas 
que estão numa fase de isolamento muito difí-
cil de romper”.  Nestas condições, os utentes 
“recusam-se a sair de casa. Todos os convites 
para participar nos passeios, nas caminhadas, 
para ir ver o espetáculo do coro ou outras 
atividades da Junta são recusadas com várias 
desculpas”.

concluem que “este serviço de apoio domici-
liário tem condições para crescer no Parque 
das Nações.  Há muitas pessoas que, mesmo 
com família, necessitam de acompanhamento 
durante o dia”. Todavia, o isolamento é clara-

“Quebrar o ciclo do isolamento é mais 
difícil. É importante nunca desistir das 
pessoas”.

O QUE É O SAD

O Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) é uma resposta Junta de Freguesia do Parque das 
Nações direcionada o apoio personalizado a pessoas residentes na freguesia, que estejam em 

suas necessidades individuais básicas ou não possuam retaguarda familiar. 
O objetivo do SAD numa primeira linha é providenciar a confeção e entrega de refeições 
(almoço e jantar) no domicílio do utente, bem como cuidados de higiene pessoal, higiene 
habitacional e tratamento de roupas.
No âmbito do SAD está ainda prevista a possibilidade de serem prestados outros serviços 
complementares: teleassistência, transporte solidário, serviços de enfermagem, pequenas re-
parações na habitação, encaminhamento para atividades culturais e desportivas da JFPN.
Quem pode usufruir do serviço
O serviço destina-se a pessoas residentes na freguesia Parque das Nações, em situação de 

Para usufruir do SAD basta contactar a Junta de Freguesia do Parque das Nações e preencher um 
Requerimento, fazendo-o acompanhar dos documentos exigidos. Em função da avaliação o utente-be-

Horário
O serviço SAD funciona das 09h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira e excecionalmente 
fora deste horário.

Freguesia aposta no Apoio Domiciliário para todos

“É importante nunca desistir”

Intervenções na EB/JI Parque das Nações



PODA E ACLARAMENTE DE ÁRVORES
A Junta de Freguesia do Parque das Nações 
procedeu à poda das árvores em zonas ha-
bitacionais onde a densidade das folhagens 
mais interfere com a iluminação das ruas e 
casas. De acordo com as técnicas de jardi-
nagem, este foi o momento para proceder à 
poda e aclaramento, ou seja, fazer uma inter-
venção que reduza a densidade das folhagens 
(quando estas começarem a crescer), mini-
mizando o impacto do sombreamento na 
luminosidade na via pública e nas casas. Estas 
medidas contribuem, também, para a melho-

 
Nesta fase, as intervenções realizaram-se 
nos seguintes locais: Praça do Tejo; Cais do 
Olival; Rua Comandante Cousteau; Passeio 
dos Fenícios; Passeio dos Jacarandás; Rua de 
Zambeze e Alameda dos Oceanos.

OBRAS DE DRENAGEM 
NA RUA DO BOJADOR
A Câmara Municipal de Lisboa iniciou a 
substituição, na rua do Bojador, das habituais 
caleiras em grelha por uma estrutura de dre-

o objetivo evitar o entupimento com folhas 
ou outros resíduos e aumentar a capacidade 
de escoamento da água da chuva, sobretu-
do em momentos de maior intensidade. A 
rua do Bojador é um dos pontos sinalizados 
pela Junta de Freguesia do Parque das Na-
ções para ações prioritárias de drenagem. 
As obras são da exclusiva responsabilidade 
da CML.

SOLUÇÃO ECOLÓGICA  
NA MANUTENÇÃO DA FREGUESIA
A Junta de Freguesia do Parque das Nações 
está a aplicar uma solução ecológica à base 
de vinagre de álcool para a deservagem do 
espaço público.
As ervas nas calçadas constituem um pro-
blema de segurança para a população além 
de interferirem com a imagem de qualidade 
urbana do Parque das Nações.
Os técnicos estudaram várias soluções, com 
a preocupação de encontrar uma resposta 

-
vos para os animais e cidadãos.
Numa primeira fase, a deservagem passa pela 
limpeza das ervas com uma roçadora e pos-
teriormente a aplicação de uma solução de 
vinagre de álcool. As tarefas de limpeza e ma-
nutenção estão condicionadas às condições 
climatéricas.
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Programa Juntos Somos + envolve comunidade

“Mais cidadania é melhor futuro”
O Presidente da Junta de Freguesia do Parque 
das Nações marcou presença na cerimónia 
protocolar de assinatura dos contratos de 
segurança local, realizado no salão nobre da 
CML, o empenhamento da JFPN num progra-
ma que “vai ao encontro das necessidades dos 
jovens dos 12 aos 25”, residentes na Quinta 
das Laranjeiras e Bairro Casal dos Machados.

-
mento da comunidade através das associações 
parceiras, aposta na proximidade e cidadania e 
na preparação de um futuro melhor para os 
jovens. Mais cidadania é melhor futuro”.

Existe a preocupação de fazer deste projeto 
“um elo forte de integração e preparação 
para a vida ativa, sobretudo proporcionando 
aos jovens o acompanhamento e um novo 
olhar para as suas capacidades e conhecimen-
tos do dia a dia”.

Na realidade o presidente da JFPN sublinha 
que muitas vezes os jovens não têm a per-
ceção de como a utilização dos jogos, e das 
tecnologias podem ser ótimos instrumentos 
de trabalho no futuro. Por vezes basta canali-
zar as energias e o conhecimento na direção 
certa para fazer toda a diferença.

abordar áreas que motivam e são familiares 
aos jovens. Mas tão importante como as ati-
vidades pós-escolares é a forma, a atenção 
que é dada ao grupo por parte de todas en-
tidades envolvidas no projeto que integram a 
Rede Laranjeiras & Machados: Associação Vida 

-
dia; BDMF; Refood; Nutxiga; GAAF; Policia 

de Lisboa – Obra Nacional da Pastoral dos 
Ciganos. 

A coordenação do projeto está assegurada 
pela Associação Entrementes, com um acom-
panhamento de proximidade das atividades 
pela Rede L&M.

um projeto integrado entre o Ministério da 
Administração Interna, a Câmara Municipal e 
Lisboa, as Juntas de Freguesia e a comunidade 
local para reduzir vulnerabilidade e agir pre-
ventivamente em áreas com mais carência nas 
respostas para os jovens.

Nesta fase piloto foram envolvidas as freguesias 
do Parque das Nações, com o Bairro Casal dos 
Machados, Lumiar com o Bairro da Cruz Verme-

Na sessão protocolar, no passado dia 5 de 
fevereiro, o presidente da Câmara de Lisboa, 
sublinhou o facto de esta ação não partir de 
uma diretiva central, “mas das energias da co-
munidade, do seu tecido social, colocando-o a 
trabalhar em rede com as várias instituições 
com participação na gestão do território”.

Fernando Medina revelou que a CML e o MAI 

intervenção, no âmbito dos contratos locais 
de segurança.

Desporto, alegria e samba

O Sub-Comissário Marques Braz da 40.ª Esquadra e Mário Patrício Presidente da JFPN

A festa do Carnaval no Parque das Nações não 
cumpriu a canção (para acabar na terça-feira) 
e prolongou-se até quarta-feira dia 14 com um 
grande encontro desportivo no Parque do Tejo.
Os alunos das escolas Básicas Parque das Na-
ções, Vasco da Gama e Infante D. Henrique 
concentraram-se bem cedinho para a grande 
festa desportiva com Dança, Ténis, Futebol, 
Padel e Artes Marciais. Lancheiras a postos, 

não faltou energia para o almoço piquenique.
A folia começou logo no dia 3 de fevereiro 

no Carnaval da Cabine. Tinha começado a 
contagem decrescente para um programa no 
Parque das Nações cheio de ritmo e entusias-
mo. Que o digam os alunos das escolas da fre-
guesia que viveram uma autêntica aventura no 
Jardim Zoológico.

Neste Carnaval não faltou o samba nem as 
acrobacias da Escola de Ginástica Acromix.

-
cola Parcela 6 enfrentou a chuva com sucesso.  
A boa disposição contagiou na terça-feira o 

Para o ano há mais.



Um autarca é um representante do povo, que está mandatado, para em seu lugar, tomar as deci-
sões que melhor assegurem a qualidade de vida dos seus representados, seja num órgão executi-
vo (Junta de Freguesia) ou num órgão deliberativo (Assembleia de Freguesia). A melhoria das con-
dições de vida dos seus pares é uma missão transversal e é nisso que estamos imbuídos. Estamos
a trabalhar e ajudar a minimizar algumas dificuldades desta freguesia.

Uma voz por todos e para todos
É importante reafirmar que o grupo do PSD na assembleia de freguesia do Parque das Nações está
aqui por todos e para todos. Estamos empenhados em lutar pelos projetos que acreditarmos
serem os melhores para atingir os objetivos desta população.

O bem-estar das famílias é para nós fundamental. Em particular, preocupa-nos o fenómeno da
pobreza escondida, das famílias que passam necessidades e que nada dizem porque se sentem cons-
trangidas e envergonhadas da situação por que estão a passar. Sabemos como a vergonha social
deixa marcas profundas, muito difíceis de serem ultrapassadas, e por isso poderão contar connos-
co, com a nossa atenção e solidariedade, para encontrar os apoios necessários.

Associados à pobreza surgem também fenómenos de criminalidade, resultado da falta de trabalho,
de situações de desemprego de longa duração, em que o sustento familiar é quebrado e o apoio
social reduzido ou inexistente. Estas circunstâncias levam, por vezes, a que alguns cidadãos optem
por caminhos mais penosos que julgam simples e de fácil rendimento.

Estas situações ocorrem, muitas vezes, encapotadas, quem sabe na casa ao lado ou no prédio

vizinho. Mas nós estamos atentos e não vamos deixar que a estrutura de uma sociedade se des-
morone por falta de interesse, incúria ou abandono. Para tal, exigiremos mais e melhor apoio às
associações, aos grupos de dinamização social, aos voluntários e a todos aqueles que lutam por
uma sociedade integrada e com melhores condições de vida para todos, em especial para os mais
desfavorecidos.

A vida em comunidade é fundamental e o alerta constante não deve ser descurado. Aos primeiros
sintomas deveremos agir e não fazer de conta que não vemos ou que não é connosco. Nós, ato-
res sociais e políticos com responsabilidade na freguesia, temos uma particular obrigação na iden-
tificação destes casos e na ação. Mas todos são chamados a agir e a ajudar na minimização destes
factos e destas realidades. 

Atualmente, não se pode colocar um polícia em cada esquina, ou um fiscal em cada rua, mas pode-
mos ter cidadãos atentos, que queiram o melhor para a seu bairro, para a sua sã convivência e pro-
moção do bem-estar comum!

Reforçamos o convite e o desafio: escreva-nos para: psd.parquedasnacoes2017.2021@gmail.com

Romano de Castro - PSD

UMA VOZ POR TODOS E PARA

TODOS

“Atualmente, não se pode colocar um polícia em cada

esquina, ou um fiscal em cada rua, mas podemos ter cidadãos

atentos, que queiram o melhor para a seu bairro, para a sua sã

convivência e promoção do bem-estar comum!
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Jorge Alves - CDU

PS aprova sozinho as Grandes

Opções do Plano e Orçamento

(GOP) para 2018 

A CDU absteve-se na proposta de GOP para 2018, apresentada pela Junta de Freguesia, fundamen-
talmente porque nesse documento estratégico:
• Não é feita a clara identificação dos muitos e variados problemas da freguesia, tipificando-os e
organizando-os conforme o seu impacto nos moradores;
• Não se propõem soluções concretas, não se definem prioridades, não se apresentam programas
integrados de intervenção para resolver os problemas que os moradores sentem no seu dia-a-dia.
A CDU, que informou publicamente da sua disponibilidade para cooperar com o Executivo da Junta,
lamenta que o executivo dispense esta colaboração, ao mesmo tempo que apresenta um documen-
to que, devendo ser estratégico e orientador da atividade para 2018, se afigura, afinal, tão vago.

Escola do Parque das Nações - enquanto se aguarda e desespera pela construção da segun-
da fase, importa resolver os problemas do presente
Na sequência do convite da Associação de Pais da escola e da denúncia pública relativa à degrada-
ção da qualidade da alimentação fornecida às crianças, o Partido Ecologista “Os Verdes” e o PCP
promoveram visitas e um conjunto de iniciativas convergentes:
• Os Verdes (Assembleia Municipal de Lisboa) – recomendação ao Governo para que proceda
de imediato à abertura do concurso público para a conclusão da 2ª fase da Escola e que, até lá, a
Câmara diligencie no sentido de serem resolvidos os problemas mais prementes.
• PCP (Assembleia da República) questiona o Governo sobre os problemas da Escola, sobre even-
tuais alterações ao projeto e data prevista para a construção da 2ª fase.
• PCP (Câmara Municipal de Lisboa) requere informação sobre as ações que a Câmara tem pre-
vistas para garantir, com urgência: um projeto alternativo de refeições com qualidade; o alargamen-
to do espaço exterior e a qualidade do ar. Apresentou ainda uma Moção (aprovada por unanimida-

de) exigindo do Ministério da Educação toda a informação sobre as eventuais alterações ao proje-
to e a calendarização prevista para o início das obras e a sua duração. 
• O PCP (Freguesia do Parque das Nações) dirigiu um conjunto de perguntas ao executivo
sobre os muitos problemas da Escola: alterações ao projeto; calendarização da obra; projeto para
o pavilhão desportivo; relatório da Câmara sobre a qualidade do ar; solução preconizada e calen-
darização para garantir a melhoria da qualidade das refeições; condições precárias de segurança do
recinto. 

PS e PSD na Assembleia de Freguesia rejeitam proposta da CDU para criar um Conselho
Consultivo Local para a Zona Poente
A CDU, considerando os graves e diversos problemas que afetam a zona Poente da nossa Freguesia,
sobretudo os relativos à limpeza e higiene urbana, acessibilidades e estacionamento, manutenção dos
espaços verdes e impacto de eventuais futuros planos de urbanização; considerando ainda que se
impõe a resolução destes problemas, de forma integrada, envolvendo os diversos intervenientes,
propôs a criação de um Conselho Local de intervenção para a Zona Poente. Esta proposta foi rejei-
tada com os votos contra do PS e do PSD.

Para obter os documentos integrais referidos no artigo e/ou contactar a CDU do Parque das
Nações, agendar uma reunião, marcar uma visita ou colocar alguma questão, poderá fazê-lo para:
cduparquedasnacoes@gmail.com

“Não é feita a clara identificação dos muitos e variados

problemas da freguesia, tipificando-os e organizando-os con-

forme o seu impacto nos moradores... 

Rua Nau Catrineta Lt.3.07.03 Lj A/B 
Tele.: 211 924 777 

email: pomardasmusas@gmail.com

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sábado: 08:00h - 21:00h

Domingos e Feriados: 09:00h - 20:00h

Produtos Frescos 
à sua porta
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A EXPO'98, Exposição Mundial de Lisboa de 1998, cujo tema foi "Os Oceanos, Um Património para
o Futuro", realizou-se em Lisboa de 22 de maio a 30 de setembro de 1998, e foi um evento que se
enquadrou no calendário das exposições internacionais supervisionado e regulado pelo BIE - Bureau
International des Expositions.
A EXPO'98 atraiu mais de 10 milhões de visitantes; parte do seu sucesso ficou a dever-se à vitali-
dade cultural que demonstrou – os cerca de 5000 eventos realizados durante os 132 dias em que
decorreu constituíram um dos maiores festivais da história da humanidade.
A zona escolhida para albergar o recinto foi a zona oriental da cidade de Lisboa, junto ao rio Tejo;
uma zona da cidade com elevado potencial mas que passava, então, por um processo de degradação
crescente. A antiga Doca dos Olivais fora, nos anos 40 do século XX, um ponto de contacto privile-
giado com o rio e de ligação da cidade de Lisboa ao Mundo; local onde atracavam os hidroaviões, foi
então denominada de Aeroporto de Cabo Ruivo. Quando os aviões a jacto de longo curso torna-
ram os hidroaviões obsoletos, a zona passou a ser uma área industrial que conheceu uma degrada-
ção continuada ao longo das décadas seguintes. O espaço, com aprox. 50 Hectares, onde foi instala-
do o recinto da EXPO’98 era, no fim dos anos 80, um aglomerado de contentores, matadouros e
indústrias poluentes. Toda a Exposição Mundial foi construída a partir do conceito de tábula rasa; a
torre da refinaria da Galp foi conservada como memória do espaço antes da realização da EXPO’98.
A Exposição Mundial encerrou no dia 30 de setembro de 1998. De 1 a 15 de outubro de 1998 o
recinto esteve fechado ao público, reabriu já como Parque das Nações e recebeu no primeiro fim-
de-semana mais de 100 mil visitantes.
A zona oriental de Lisboa é hoje a mais nova Freguesia da cidade; engloba toda a zona reabilitada
para a EXPO’98, com aprox. 350 Hectares, e algumas áreas adjacentes então já urbanizadas; para
além de habitação e serviços, contém áreas comerciais, culturais e de lazer, com uma relação privi-

legiada com o rio Tejo.
A EXPO’98 revolucionou esta parte da cidade, ajudou a projectar internacionalmente Lisboa,
influenciou positivamente as estratégias de reabilitação urbana em Portugal, serviu, e serve, de exem-
plo para processos similares no estrangeiro. O Parque das Nações é hoje um bom exemplo de uma
operação de requalificação urbana bem-sucedida num ainda muito curto espaço de tempo, em ter-
mos de construção e consolidação de cidade.
Em 2018 assinala-se o 20.º aniversário da EXPO’98; evento que, pode dizer-se, esteve na génese
daquilo que é hoje a Freguesia do Parque das Nações.
2018 é, por essa razão, um ano importante para todos nós, residentes e trabalhadores no Parque
das Nações. Um momento de olhar para trás, de celebrar um passado de que todos nos orgulha-
mos, mas, acima de tudo, de sermos ambiciosos, como foram todos aqueles que imaginaram este
pedaço de cidade. De nos empenharmos e de trabalharmos juntos na construção de um futuro ainda
melhor para a nossa Freguesia!
A Cidade (então) Imaginada é hoje uma realidade. Cabe-nos agora estar à altura do rico e diversi-
ficado património que herdámos e contribuir para concretizar o que ainda falta fazer no nosso terri-
tório, na certeza de que esse é um objectivo permanente que todos os dias se renova.
É tempo de fazer ainda mais, é tempo de fazer ainda melhor!
É tempo de FAZER ACONTECER! É este o nosso compromisso.
* a partir de “Os Oceanos, Um Património para o Futuro”

Jorge Bonito Santos- PS
Eleito da bancada do Partido Socialista na Assembleia de
Freguesia do Parque das Nações

O PARQUE DAS NAÇÕES, UM

PATRIMÓNIO PARA O FUTURO *

“Em 2018 assinala-se o 20.º aniversário da EXPO’98; evento

que, pode dizer-se, esteve na génese daquilo que é hoje a

Freguesia do Parque das Nações.

Carlos Ardisson
Nossa Lisboa/CDS

BALANÇO 100 DIAS DE AÇÃO

CDS/NOSSA LISBOA PARQUE

DAS NAÇÕES

Na tomada de posse entregámos informalmente uma proposta de alteração do regimento da
assembleia de freguesia, cuja comissão, entretanto criada, reuniu tendo acertado uma proposta
entre as diversas forças políticas representadas que será certamente aprovada por unanimidade na
próxima assembleia de freguesia.
Na AF de 28/12 apresentámos um voto de saudação pelo 25 de novembro (chumbado por PS e
PCP). 
Apresentámos duas recomendações que foram aprovadas: Transmissão online das assembleias de
freguesia (unanimidade); Outra sobre deservagem dos passeios da freguesia (maioria CDS, PSD e
PCP). 
Subscrevemos, em conjunto com as outras forças políticas, uma Moção sobre o estado da Marina
do Parque das Nações e a criação de uma Comissão de Acompanhamento para as Comemorações
dos 20 anos da Expo 98.
Fomos críticos em relação às GOP e ao Orçamento 2018, em especial porque este executivo tudo
prometeu na campanha eleitoral para agora se lamentar que não há dinheiro para nada…
Ainda assim, e num gesto de abertura e de boa vontade para o executivo, abstivemo-nos na vota-
ção tendo assim o orçamento sido aprovado com apenas os 6 votos do PS e com 7 abstenções
das restantes forças políticas eleitas na assembleia. 
Marcámos presença na Festa de Natal organizada pela Associação de Pais da EBPN.
Participámos e apresentámos diversas propostas nas 3 reuniões da Comissão para acompanha-
mento dos 20 anos da Expo 98.
No seguimento das notícias sobre a má qualidade da alimentação na EBPN apresentámos, através
dos nossos deputados na AML, um requerimento para ver esclarecidos os seguintes pontos:
• Qual a data para o início da construção da 2ª fase da EBPN?

• É verdade que o projeto da Escola está a ser revisto, para diminuir o número de salas e
equipamentos visando diminuir os custos de construção?
• Tem a Escola Infante D. Henrique capacidade no seu refeitório para iniciar de imediato a
confeção das refeições? Ou terá de ser alvo de obras?
• Irão reforçar o pessoal da cozinha (já insuficiente para as necessidades da EBIDH) atem-
padamente para dar resposta a esta situação? 
• Como serão transportadas as refeições entre Escolas?
• Quando terá início a confeção das refeições?
Continuamos a aguardar resposta às nossas questões.
Apresentámos dois requerimentos: 
Um para a realização de uma sessão de esclarecimento para debater o projeto de requalificação
do Passeio do Sapal e da zona nascente da Foz do Trancão e um pedido de esclarecimentos sobre
o encerramento do Centro Interpretativo do Parque das Nações, que passou para a gestão da junta
graças à ação do eleito José Baltazar, no anterior mandato. 
Fizemos ainda inúmeros reportes de danos nos espaços públicos, contribuindo para a sua repara-
ção, no seguimento do que já acontecia no anterior mandato.
Reunimos com a Climaespaço onde abordámos assuntos essenciais para a Nossa Freguesia, na pró-
xima edição dar-vos-emos todos os detalhes.
Siga-nos no Facebook: Nossa Lisboa, Parque das Nações
Quer falar connosco? Envie-nos um mail para: ouvirpn@gmail.com

“Reunimos com a Climaespaço onde abordámos assuntos

essenciais para a Nossa Freguesia, na próxima edição 

dar-vos-emos todos os detalhes.
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O Parque das Nações conta com uma nova associação de moradores e comerciantes da freguesia , a ACIPN - A Cidade Imaginada Parque das Nações.

Faça parte deste movimento cívico pela manutenção da qualidade urbana no Parque das Nações. Saiba como no nosso site www.acipn.pt. 

Pode ainda acompanhar a nossa atividade no Facebook (www.facebook.com/acipn.associacao) ou contactar-nos através do email geral@acipn.pt.

Foi com estupefação que tomámos conheci-
mento de que a Comissão Técnica constituída
em fevereiro de 2017 para analisar o caso dos
solos contaminados nas obras de expansão do
Hospital CUF Descobertas e mandatada para
delinear medidas de gestão de risco a serem
aplicadas em obras futuras, no Parque das
Nações, foi extinta sem que se conheçam, até ao
momento, as conclusões dos trabalhos.
Recordemos que esta Comissão Técnica inte-
grava representantes da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), da Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo (CCDR-LVT), da Direção Geral da Saúde
(DGS), do Agrupamento de Centros de Saúde
(ACES) Lisboa Central, da Câmara Municipal de
Lisboa (CML), da Inspeção-Geral da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território (IGAMAOT) e do Serviço Municipal
de Proteção Civil (SMPC). Não admira, portan-
to, que nunca tenhamos recebido qualquer res-
posta por parte da APA quando questionada por
nós, em julho passado, sobre que medidas pre-
ventivas emanadas daquela Comissão estariam
já a ser implementadas nas obras do Edifício
Orpheu de forma a não se repetirem os proble-
mas registados anteriormente. Acrescente-se,
ainda, que na reunião promovida pela
Coordenadora da Unidade de Saúde Pública de
Lisboa Central que juntou à mesma mesa a
ACIPN e as várias entidades envolvidas no caso,
ficou estabelecido que essas medidas, uma vez
definidas pela Comissão, seriam partilhadas com
a ACIPN como forma de garantir a tranquilida-
de de todos os moradores e comerciantes que
representamos. Até hoje nada foi partilhado…

Este é apenas mais um triste episódio de um

longo rol que tem caraterizado toda esta nove-
la, alguns deles bastante caricatos e que dariam
vontade de rir, não se tratasse de um assun-
to tão sério. Olhando hoje para trás, mais de
um ano volvido, parece-nos evidente que
todas as entidades responsáveis agiram de
forma concertada desde a primeira hora.
Perante um problema que era do conheci-
mento de todos, foi decidido mesmo assim
avançar com a obra, esperando que não se
levantassem muitas ondas de contestação.
Isso explica que nunca tenha havido qualquer
resposta aos moradores até ao momento em
que o caso se tornou mediático, após a manifes-
tação de protesto junto ao local das obras. Mas
mesmo a partir desse dia, houve intencional-
mente uma estratégia de centrar o problema em
questões técnicas colaterais que aos moradores
pouco interessavam, como o cumprimento dos
procedimentos legais de classificação e trata-
mento dos solos contaminados ou a desconta-
minação que a Parque Expo deveria ter realiza-
do e aparentemente não fez. Para os moradores
a questão fundamental que queriam ver respon-
dida era se a sua saúde estaria em risco com a
libertação de compostos orgânicos voláteis
(COV) para a atmosfera. Que ar era aquele que
tivemos de respirar dia e noite durante semanas
a fio?

Esta pergunta nunca foi respondida, nem nunca
nos foram apresentadas análises realizadas à
qualidade do ar no período crítico (entre outu-
bro de 2016 e janeiro de 2017) facto que sem-
pre nos preocupou. A CCDR-LVT tentou con-
vencer-nos de que tivera a situação sob contro-
lo através da estação dos Olivais da sua rede de
monitorização da qualidade do ar (RMQA) na

qual não teriam sido dete-
tadas concentrações anor-
mais de poluentes. Não
referiu, porém, que esta
estação dista 2km da obra
e não está preparada para
medir concentrações de
COV na atmosfera. Se
outras análises foram feitas,
nunca foram tornadas
públicas. Na reunião pro-
movida pela
Coordenadora da Unidade
de Saúde Pública de Lisboa
Central com as entidades
responsáveis ninguém se
comprometeu a assegurar
que não tenha havido, em
algum momento, perigo
efetivo para a saúde públi-
ca. Apenas no final de janei-
ro de 2017, por “exigência”

da
CCDR-
LVT à José de
Mello Saúde, foi realizada uma campanha de
caracterização da qualidade do ar no local da
obra. Como seria de esperar, atendendo ao
momento e às circunstâncias, numa altura em
que a escavação e remoção de solos estavam
praticamente concluídas, os resultados não indi-
caram níveis nocivos para a saúde. A concentra-
ção média de benzeno medida no ar revelou ser
inferior ao valor limite previsto na legislação
mas há que realçar que este valor limite pressu-
põe amostragens num período igual ou superior
a 50 dias, bastante mais que os 15 dias que
durou esta monitorização. Este facto leva-nos a
questionar que valores não teriam sido obtidos
se a amostragem tivesse ocorrido durante todo
o período crítico das obras de escavação e
remoção de solos. Certo é que o relatório final
concluiu, inequivocamente, que existia uma con-
tribuição da área das escavações nos níveis
registados de poluentes atmosféricos.

Tudo o que sucedeu neste caso faz-nos duvidar
da capacidade das instituições que supostamen-
te deveriam zelar pela saúde e bem-estar das
populações. E o mais preocupante é que estas
situações são recorrentes (veja-se o exemplo
recente dos focos de poluição no rio Tejo na
zona de Abrantes). Quem denuncia e procura
respostas vê-se muitas vezes amarrado numa
teia de interesses e burocracias e impotente
perante o staus quo. Várias vezes fomos aborda-
dos por trabalhadores do Pingo Doce que a
medo nos pediam que fizéssemos algo uma vez
que havia zonas no supermercado onde o ar era
irrespirável. Apesar das denúncias à Autoridade
para as Condições no Trabalho (ACT) também
nunca verificámos que tenham atuado no senti-
do de garantir que os trabalhadores da obra
usassem equipamento de proteção para manu-
sear solos contaminados. E quando denunciá-
mos à APA uma descarga de efluentes contendo

hidrocarbonetos no Rio Tejo, em
frente ao Teatro Camões, presu-
mivelmente com origem nas
obras, aquela agência promo-
veu uma ação de fiscalização
no local, 10 dias depois, para
concluir que não havia qual-
quer indício de descarga.
Também nunca esquecere-
mos o então Presidente da
Junta de Freguesia que numa
sessão da Assembleia Municipal
de Lisboa afirmou ter estado

por duas vezes no local das obras
e não ter detetado qualquer cheiro,

desacreditando, deste modo, os mora-
dores que tinha a obrigação de defender

bem como as suas justas revindicações.

Um ano depois temos um novo hospital prati-
camente concluído e um condomínio privado a
crescer a olhos vistos. Já a construção do parque
de estacionamento subterrâneo, na Rua Mário
Botas, que deveria ter-se iniciado em agosto pas-
sado, foi, aparentemente, suspensa. Gostaríamos
de acreditar que este caso serviu de lição para o
futuro. Mas com a extinção da Comissão Técnica
receamos que se tenha perdido uma boa opor-
tunidade para definir um guia metodológico
orientador para outras obras que incidam sobre
solos contaminados, não apenas no Parque das
Nações, mas no país em geral, de modo a que
nunca mais se repita o que aqui se passou.

Não podíamos terminar sem assinalar o apoio
com que a ACIPN sempre contou neste proces-
so por parte da associação ambientalista ZERO
e do Partido Ecologista “Os Verdes” a quem
endereçamos a nossa gratidão por nunca terem
deixado cair o caso.

CRÓNICA DE UMA FARSA ANUNCIADA

Foi com estupefação que 
tomámos conhecimento de que
a Comissão Técnica constituída
em fevereiro de 2017 para 
analisar o caso dos solos 
contaminados nas obras de
expansão do Hospital CUF
Descobertas e mandatada para
delinear medidas de gestão de
risco a serem aplicadas em
obras futuras no Parque das
Nações, foi extinta sem que se
conheçam, até ao momento, as
conclusões dos trabalhos. 
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Associação de Moradores e Comerciantes do PARQUE DAS NAÇÕES

Casa do Arboreto, Passeio dos Heróis da Mar – Parque do Tejo (Junto ao Parque Infantil do Gil) 

Participe, Visite-nos em: www.amcpn.pt

É sabido que a História é feita de avanços e
recuos, num fervilhar de factos e relatos que
nos conduzem à encarnação concreta da cultu-
ra dos povos, nem sempre consensual e algu-
mas vezes dissonante. 
Isso a propósito do papel que a AMCPN teve
na unificação do território da nossa freguesia,
disputado entre os dois maiores partidos da
nossa cena política. Pela sua intervenção direc-
ta neste processo, ficará para a História como
a primeira Associação de Moradores e
Comerciantes em Portugal a construir do zero
uma nova freguesia - a freguesia do Parque das
Nações. É hoje a única associação genuinamen-
te credível e séria nos seus propósitos, consti-
tuída desde a sua fundação em 1999, por um
grupo de moradores que lutaram em muitas
frentes; junto da extinta Parque Expo, na CML,
nos corredores da Assembleia da República, na
sede de todos os partidos políticos, nas ruas
através da recolha de assinaturas e até no con-
tacto porta-a-porta. Foi assim que derrotou a
incerteza estonteada do jugo do mais forte. 
Enquanto alguns ainda sonham e imaginam a
freguesia, nós definimos há muito o rumo
certo, sem tiques ficcionais, numa atitude alar-
gada e consensual, envolvendo, não só os mora-
dores, agentes económicos e as forças vivas
residentes, como o próprio poder autárquico,
tal como prova a quantidade de endereços

electrónicos da nossa Newsletter, único canal
de contacto com os associados, além do nosso
Site, que se encontra, nesta altura, em profunda
remodelação. 
Eleitos os novos Órgãos Sociais para o qua-
driénio 2017/2021, a nova equipa é composta
por dezassete elementos, todos moradores na
freguesia. Tem como Presidente da Direcção
um dos primeiros moradores, José António de
Figueiredo Costa, e um dos dinamizadores da
AMCPN desde a sua fundação, tendo como
Vice-Presidente António Antunes Neves.   
As linhas de rumo da nova Direcção assentam
basicamente nos princípios que fundamenta-
ram a criação da Associação – credibilidade,
dinamismo reivindicativo, difusão de consensos.
A exemplo do passado, seremos sempre uma
ponte entre o problema e a solução, numa pos-
tura de diálogo e transparência, trocando o
populismo gratuito e demagógico de alguns (tan-
tos), pela contribuição partilhada do melhor
resultado. Criticar por criticar é sempre a postu-
ra mais fácil. Contribuir para a concretização do
Fazer, é algo que não está ao alcance de todos
nem de qualquer. Exige sobriedade na pondera-
ção, competência e sobretudo conceitos de
urbanidade. 
Iremos trabalhar para recolocar a AMCPN no
patamar que lhe compete por direito próprio,
dentro de num diálogo constante e aberto

entre os interesses dos moradores e agentes
económicos da freguesia e o poder autárquico
- CML e Junta de Freguesia.   
Seremos assertivos e persistentes na denúncia
de situações, que, de alguma forma, afectem a
qualidade de vida dos moradores ou outros
utentes do nosso espaço, do ambiente territo-
rial, da mobilidade e sobretudo da imagem da
Freguesia do Parque das Nações no seu todo.
Se somos visitados anualmente por cerca de 20
milhões de turistas, temos a obrigação de pre-
servar, não apenas a qualidade dos equipamen-
tos, como potenciar a difusão da oferta turísti-
ca instalada, sem prejuízo de todos aqueles que
cá habitam e trabalham. A par da sustentabili-
dade económica, a cultura e o turismo devem
ser encarados como pilares centrais do desen-
volvimento da freguesia.     
Serão eles o desafio que temos pela frente,
como agentes dinâmicos num movimento con-
tínuo, prosseguindo o esforço já encetado de
reduzir as assimetrias sociais existentes no
território. Tal realidade é para nós um dever de
cidadania, que motiva a criatividade e o espíri-
to humanista e voluntário de todo o corpo
directivo.  
Podem contar connosco.          

Figueiredo Costa
Presidente da Direcção 

As linhas de rumo da nova
Direcção assentam 
basicamente nos princípios que
fundamentaram a criação da
Associação – credibilidade,
dinamismo reivindicativo,
difusão de consensos. 
A exemplo do passado, seremos
sempre uma ponte entre o
problema e a solução, numa
postura de diálogo e
transparência, trocando o 
populismo gratuito e
demagógico de alguns (tantos),
pela contribuição partilhada do
melhor resultado. Criticar por
criticar é sempre a postura mais
fácil. Contribuir para a 
concretização do Fazer é algo
que não está ao alcance de
todos nem de qualquer. Exige
sobriedade na ponderação,
competência e sobretudo 
conceitos de urbanidade. 

AMCPN - CIDADANIA E URBANIDADE 



TAKE AWAY COM ENTREGA 
(SÓ NO PARQUE DAS NAÇÕES)

CIAO GAUCHO 
RESTAURANTE ITALOARGENTINO
PARQUE DAS NAÇÕES, ALAMEDA DOS OCEANOS 19 C | 1990-197 LISBOA  italo.argentino.expo@gmail.com | t. +351 925 543 444
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Mais uma vez o núcleo da Refood do Parque
das Nações está a organizar, para o dia 4 de
março um evento para que as pessoas venham
correr e caminhar por uma boa causa. A causa
é reduzir o desperdício e alimentar as famílias
que na nossa comunidade necessitam de apoio.
Só o conseguiremos graças a cada um de nós,
membros da comunidade, e às entidades, orga-
nizações e empresas. Um bem-haja!

NOVIDADES DA CORRIDA REFOOD 
4ª EDIÇÃO 2018

Este ano quisemos um evento que não se limi-
tasse à corrida e à caminhada. Nos pilares da
missão da Refood estão as famílias, então
vamos celebrar o convívio das famílias!
Venham os pais, os filhos, os avós, as tias e tios

e os sobrinhos! Há animação para todos.
Desde pipocas, a dança hip-hop, até pinturas
faciais e insufláveis para os mais radicais.

DIA 4 DE MARÇO VENHA 
PARTICIPAR NA CORRIDA
SOLIDÁRIA REFOOD DO PN
CORRER, CAMINHAR OU PASSAR UMA MANHÃ DE DOMINGO EM FAMÍLIA

Há animação
para todos.

Desde 
pipocas, a 

dança hip-hop,
até pinturas

faciais e 
insufláveis 

para os mais
radicais.  
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MARCOS CARUSO ESTREIA-SE NO CASINO LISBOA
COM “O ESCÂNDALO DE PHILIPPE DUSSAERT”

Nascido em São Paulo, em 1952, Marcos Caruso
construiu, desde muito jovem, uma versátil carrei-
ra artística, distinguindo-se ao longo dos anos

como director, autor e actor. Com notáveis parti-
cipações em numerosas telenovelas, Marcos
Caruso conquistou, mais recentemente, o público
brasileiro com "O Escândalo de Philippe
Dussaert", um monólogo que estreia, agora, no
Casino Lisboa.

"O Escan̂dalo de Philippe Dussaert" e ́um texto
que investiga com muito humor os limites da arte
contemporânea e as polémicas a ̀volta deste tema.
Nesta peca̧, o autor usa a figura de um pintor
contemporâneo para fazer uma reflexaõ sobre o
que e,́ e o que naõ e,́ a arte – o tema e ́terreno
fértil para infindáveis controvérsias, polémicas e
situações hilariantes. 

“Como autor, director ou actor, quero cada vez
mais debruçar-me sobre temas contemporâneos.
“O Escândalo de Philippe Dussaert” permite uma

investigação onde o actor e a plateia, de uma
forma divertida e surpreendente, desvendam um
dos maiores escândalos da história da arte con-
temporânea”, afirma Marcos Caruso. 

Nesta comédia, vencedora dos principais prémios
nas categorias de "Melhor Actor" e "Melhor
Espectaćulo" no Brasil durante o ano de 2017,
Marcos Caruso veste a pele de um conferencista
que divide com o público a investigação do escân-
dalo que envolveu o pintor francês. 

Na história, as obras do pintor, após a sua morte,
vão a leilão avaliados por uma fortuna, deixando
o Estado numa delicada relação com o dinheiro
público e despertando a plateia para a discussão
sobre se o que Dussaert fez e,́ de facto, arte e
digno de nota, ou não. 

Ficha Artística: Interpretação: Marcos
Caruso, Texto: Jacques Mougenot, Direccã̧o:
Fernando Philbert.

O Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa
acolhe, de 7 a 25 de Fevereiro, um ciclo de
representações da comédia "O escândalo de
Philippe Dussaert". Os espectáculos decorrem
de Quarta-Feira a Sábado, às 21h30, enquanto
aos Domingos estão agendados para as 17
horas.
M/12.

Bilhetes à venda:
Ticketline: www.ticketline.pt
Informações e reservas: 
Info & Reservas ligue 1820 (24h).

Preços: De 20€ a 22€.

O bom humor está de volta ao Casino Lisboa que recebe, de 7 a 25 de Fevereiro, "O Escândalo de Philippe Dussaert". O actor brasileiro
Marcos Caruso sobe ao palco do Auditório dos Oceanos para protagonizar a comédia mais premiada no Brasil, em 2017.
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PREPARE A SUA FAMÍLIA
PARA UMA CAÇA AOS OVOS
No Myriad, a Páscoa vai ser celebrada por toda
a família. Avós, pais e netos vão juntar-se para
uma tradicional caça aos ovos e um brunch
especial, onde não vão faltar todos os doces e
iguarias da época: ovos, amêndoas, folares e
cabrito, entre outros. 

Saboreie o brunch buffet com uma vista privi-
legiada sobre o Tejo e aproveite ainda tempo de
qualidade com as crianças.

Data: 1 de Abril, Domingo de Páscoa
Horário: Das 12h30 às 15h30

Restaurante River Lounge - Brunch Buffet de
Páscoa com a assinatura do Chef Frederic
Breitenbucher 

Myriad Cristal Center - Caça ao Ovo com
temática envolta na magia do coelho da Páscoa,
que vai levar os mais pequenos por um desafio
dos cinco sentidos terminando na emblemática
caça ao ovo. Estações de pipocas, algodão doce,
bebidas, entre outras, com pequenos miminhos
para as crianças. 

58€ por adulto
Crianças até aos 4 anos são nossas convidadas.
Crianças dos 5 aos 12 anos aplica-se 50% do
valor de adulto.

Reservas e informações: 
+351 211 107 600 • info@myriad.pt

SObRE O ChEF FREdERIC bREItEnbUChER

Frederic Breitenbucher, alsaciano, é apaixonado
por Portugal e pelos sabores portugueses, des-
cobriu-os, em 1998.
Desempenhou funções de sub-chef executivo
no restaurante Fortaleza do Guincho - restau-
rante que, em 2001, foi distinguido com uma
estrela Michelin - e em Junho de 2012, aceitou
o desafio de liderar a equipa de cozinha do
Myriad by Sana Hotels.

MYRIAD  
EXPERIMENTE O SONHO
http://www.myriad.pt/

O restaurante River Lounge do Hotel Myriad participou este ano no concurso "Lisboa à Prova" e atingiu o escalão máximo com 3

Garfos. Aproveite a Páscoa para conhecer o restaurante e as atividades especiais que o Hotel preparou.



Por: Diogo Freire de Andrade
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“Do Jardim de Infância de Midões já só rezam
as paredes. As 21 crianças que lá andavam tive-
ram de abandonar o edifício quase centenário.
Enquanto brincam e aprendem na escola básica
da terra, onde foram realojadas, um consórcio
de profissionais voluntários movimenta-se para
lhes devolver o que as chamas lhes roubaram.”
Escreveu Luísa Oliveira Jornalista da Visão.

Conforme a porta-voz da Proteção Civil o dia
15 de outubro de 2017 foi “o pior dia do ano
em matéria de incêndios florestais”.
Estavam 440 incêndios ativos em todo o País
que destruíram 1.707 casas de habitação.

Depois dos incêndios devastadores a
Sociedade Civil respondeu de imediato para
ajudar as pessoas afetadas pela destruição sem
precedentes.
Cada um ajudou como pode, indo para o terre-
no e ajudar com as próprias mãos, levando
comida, dando abrigo, apoiando psicológica ou
financeiramente.
Também a nossa empresa, Conceito

Arquitetos, se prontificou a ajudar como podia.
O Pedro Vicente da Level Constellation lançou
o repto de recuperarmos o Infantário de
Midões no Concelho de Tábua que foi total-
mente destruído pelos incêndios. Logo respon-
demos que apoiaríamos essa causa tão nobre e
começámos de imediato a trabalhar nos proje-
tos para a recuperação do Infantário.
Um mês depois, os projetos de licenciamento
já estavam prontos e entregues na Câmara de
Tábua. Neste momento, três meses depois dos
incêndios, para além dos projetos de licencia-
mento também os projetos de execução estão
prontos e na próxima terça-feira vai ser lança-

da a primeira pedra na obra. Estará presente
toda a Vila e será o Presidente da Câmara da
Tábua e o Presidente da Junta de Freguesia de
Midões a marcar esta data tão especial. Nas
palavras do presidente da Câmara, este será,
talvez, um dos primeiros edifícios afetados
pelas chamas a ficarem concluídos. Mário de
Almeida Loureiro avança, ainda, que está pre-
visto que o Infantário esteja operacional e

pronto a receber os alunos já no próximo ano
letivo de 2018/2019.

Para além da Conceito Arquitetos também a
Associação Portuguesa de Promotores e
Investidores Imobiliários (APPII) se prontificou
a apoiar e foi no seio desta Associação que se
juntaram outros associados, a construtora
MAP e a empresa de fiscalização INVESCON,
para criar um grupo fantástico, uma task force
para devolver a dignidade à Vila de Midões.

Citando ainda a Luísa Oliveira, “Os cenários
que surgem após um incêndio parecem-se com

os de uma guerra. São pintados de destruição e
exalam um odor a cinza que se entranha. Mas
também conseguem ser insólitos, pelo que
acaba por sobreviver às chamas. No entanto,
ninguém está preparado para ver uma escola
quase centenária totalmente no chão, nem para
encontrar pequenos bibes intactos ainda pen-
durados nas costas das cadeiras do refeitório.
Ou ver escovas de dentes meio derretidas,
colocadas, como se a rotina não tivesse sido
interrompida, nos respetivos copos identifica-
dos com os nomes das 21 crianças que antes
aqui corriam e brincavam livremente.”

Para poderem ver melhor a intensidade da
desgraça visitem o seguinte link:
http://visao.sapo.pt/coracao-no-centro-de-portu-
gal/2017-11-07-E-em-Midoes-que-esta-a-escola-
de-todos-nos

Com o objetivo de ajudar na compra de mate-
riais que sirvam para reerguer o edifício, a
Câmara de Tábua abriu uma conta solidária
onde todos podem depositar o seu donativo: 

A Escola de Todos Nós: 
NIB 0045 3454 4029 3467 1971 3

RENASCER DAS CINZAS…

Infantário antes dos incêndios                             Infantário depois dos incêndios

Objetos dos alunos que resistiram ao incêndio

TIREM-ME DAQUI!!!

As eleições autárquicas foram há quase 4
meses mas os cartazes, que são autênticas
paredes, painéis e mupis continuam a poluir
visualmente a nossa freguesia.

Invadiram a cidade, gigantes que se apropria-
ram das melhores localizações e dos mais
movimentados lugares.
Chegam sem dizer nada e ficam sem pedir a
ninguém. Estragam relvados e furam calçadas. 
Proponho que haja uma limpeza de propa-
ganda, de todos os partidos, logo após as
eleições.

Conforme a lei as Câmaras e as Juntas dis-
ponibilizam espaços, equitativos pelas várias
candidaturas, destinadas à afixação de propa-
ganda durante o período legal da campanha,
no entanto esses espaços não devem provo-
car obstrução de perspetivas ou afetar a
estética, o ambiente dos lugares ou a paisa-
gem e devem ser retirados logo após o ato
eleitoral.

Mas os partidos ainda não perceberam que
esta não é a forma de comunicar com os
eleitores. Utilizem as redes sociais, limpem
as ruas.

Os cartazes estão a gritar TIREM-ME
DAQUI!!!!!
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A propósito da conferência pro-
ferida pela Presidente do
Conselho Nacional de
Educação, Maria Emília
Brederode Santos, no
nosso agrupamento, no
passado dia 31 de janeiro,
sobre “Os paradoxos da
Educação para a
Cidadania”, destacamos este
tema central na formação e
desenvolvimento cívico dos nos-
sos filhos.
Os valores da cidadania encontram-se consa-
grados nos princípios da Lei de Bases do
Sistema Educativo mas ganham agora um novo
espaço no âmbito do projeto de autonomia e
flexibilidade curricular dos ensinos básico e
secundário, experiência pedagógica implementa-
da no ano escolar de 2017-2018, no agrupa-
mento de Escolas Eça de Queiroz. 
Foi produzida pelo Grupo de Trabalho de
“Educação para a Cidadania” uma “Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania” que se
constitui como um documento de referência a
ser implementado nas escolas que integram o
projeto da autonomia e flexibilidade curricular.
O documento defende «a construção sólida da
formação humanística dos alunos, para que assu-
mam a sua cidadania garantindo o respeito pelos
valores democráticos básicos e pelos direitos
humanos, tanto a nível individual como social».
No âmbito desta estratégia, temas como direi-
tos humanos, igualdade de género, intercultura-
lidade, desenvolvimento sustentável, educação
ambiental ou saúde, serão de abordagem obri-
gatória em todos os ciclos de ensino.
Não há dúvida que a relação entre o indivíduo e
o mundo que o rodeia, alicerçada numa dinâmi-
ca constante com os espaços físico, social, histó-
rico e cultural, coloca à escola o desafio de asse-
gurar a preparação dos alunos para as múltiplas
exigências da sociedade contemporânea, da glo-
balização, da era digital ou tecnológica que vive-
mos. A complexidade e a acelerada transforma-
ção que caracterizam a atualidade conduzem,
assim, à necessidade do desenvolvimento de
competências diversas para o exercício da cida-
dania democrática, requerendo um papel pre-
ponderante por parte da escola.
A “Educação para a Cidadania” consubstancia-
se, então, no currículo escolar na disciplina
“Cidadania e Desenvolvimento”, que visa contri-
buir para o incentivo de atitudes e comporta-
mentos, de diálogo e no respeito pelos outros,
alicerçando modos de estar em sociedade que
tenham como referência os direitos humanos,
nomeadamente, os valores da igualdade, da
democracia e da justiça social.
Na “Cidadania e Desenvolvimento” os profes-
sores têm como missão «preparar os alunos
para a vida, para serem cidadãos democráticos,
participativos e humanistas, numa época de

diversidade social e cultural cres-
cente, no sentido de promo-
ver a tolerância e a não dis-
criminação, bem como de
suprimir os radicalismos
violentos.»
A formação humanista
dos professores, bem
como a sua formação na

área da cidadania, motivação
para abordagem desta área e

para a utilização de metodologias
de projeto é, pois, fundamental por-

quanto facilita a interligação entre as aprendiza-
gens das disciplinas e os domínios a serem abor-
dados nesta componente do currículo. 

Maria Emília Brederode Santos, destacou preci-
samente os diferentes temas que emergem dos
desafios contemporâneos da nossa sociedade,
explorando os paradoxos que a “educação para
a cidadania” encerra, e que podem ser ultrapas-
sados através, nomeadamente, da educação para
os direitos humanos, da educação para a paz, da
educação para o desenvolvimento sustentável e
da educação para os media, entre outros.
A APEEVG espera que a nossa escola consiga,
também nesta área, desenvolver o melhor tra-
balho, contribuindo para a realização dos alunos,
para o pleno desenvolvimento da sua personali-
dade, atitudes e sentido de cidadania. Só desta
forma os nossos filhos estarão preparados para
uma reflexão consciente sobre os valores cívi-
cos e para exercer a sua cidadania plena.

APEEVG
12 de fevereiro de 2018

A propósito da conferência
proferida pela Presidente do
Conselho Nacional de
Educação, Maria Emília
Brederode Santos, no nosso
agrupamento, no passado dia
31 de janeiro, sobre 
“Os paradoxos da Educação
para a Cidadania”, 
destacamos este tema central
na formação e 
desenvolvimento cívico dos
nossos filhos.

A ESCOLA NA FORMAÇÃO
DE BONS CIDADÃOS!
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Prosseguindo a sua missão de
voluntariado ao serviço dos mais
carenciados da nossa Freguesia,
a nossa Delegação iniciou mais
um ano da sua actividade nor-
mal com o mesmo entusiasmo e
empenho de sempre.
Estamos sempre disponíveis para
servir a população mais desprovida de
meios, quer através das recolhas e distribuição de
alimentos que realizamos duas vezes por ano, num
total entre quinze e vinte toneladas, quer nos
vários rastreios que realizamos no território prin-
cipalmente nos nossos Bairros da Quinta dos
Machados, Laranjeiras e Oriente, quer, agora, com
um novo e aliciante projecto que denominámos -
Companhia de Leitura. 
É uma iniciativa que iremos partilhar com a Junta
de Freguesia do Parque das Nações, no âmbito da
cultura e apoio social, através de um acordo de
parceria que se encontra em fase de concretização. 
A Delegação do Parque das Nações realizará ses-
sões de leitura, não só nas suas instalações, sitas na
Casa do Arboreto, como também na residência
dos moradores residentes da freguesia, tendo

como público alvo a população sénior que
vive em solidão ou carece apenas de
uma palavra amiga. A Junta de Freguesia
participará nas sessões, fornecendo os
meios didácticos – livros, revistas e jor-
nais - da Biblioteca David-Mourão

Ferreira. Apesar do betão colorido, das
bonitas e largas avenidas, do lixo aspirado, das

extensões de relva aprazível junto ao rio e da qua-
lidade de vida que partilhamos todos os dias, a
Solidão é uma realidade (ainda) envergonhada.
Representa uma faixa da população que tende a
aumentar e para a qual devemos estar atentos.
Muitos apenas desejam uma simples conversa
sobre a vida. Os filhos partem para os seus empre-
gos de manhã cedo e só regressam à noite. O vazio
do dia é apenas quebrado pelo telefone ou tele-
móvel. A idade pesa muito mais no silêncio do iso-
lamento. É como um ritual aceite sem queixume.
Perante isto não podemos ficar indiferentes.
Trabalhamos para ser felizes contribuindo para a
felicidade dos outros.  É assim que entendemos a
missão da Cruz Vermelha. 

Delegação da Cruz  Vermelha do PN

A ONDA CRESCENTE DA
SOLIDARIEDADE

Na edição nº 98 do jornal Notícias do
Parque, foi publicado, na página 13, o arti-
go "O novo ciclo" assinado como "José
Moreno - PNPN".
Na qualidade de membros da equipa
Coordenadora do extinto Grupo de
Cidadãos Parque das Nações Por Nós –
PNPN, estranhamos tal aceitação por
parte da Direção deste jornal.
Solicitamos assim, ao abrigo do direito de
resposta o esclarecimento dos factos.
Nesse sentido pretendemos esclarecer os
leitores do Notícias do Parque, que o
Grupo de Cidadãos Parque das Nações
por Nós - PNPN, terminou a sua existên-
cia a 30 de Setembro de 2017. A página no
facebook com perto de 3000 seguidores
foi encerrada, toda a informação existen-
te no site da Assembleia Municipal de
Lisboa foi retirada e já não existe site ofi-
cial. A própria Comissão Nacional de
Eleições já se tinha pronunciado sobre
esta matéria, assim como o Jornal
“Público” descreveu o sucedido na edição
online de 28 de Setembro de 2017 e na

edição em papel do dia 29 de Setembro
de 2017.
Em suma, tal movimento de cidadãos, não
tem existência legal, nem concorreu às
últimas eleições autárquicas.
Concluindo, o cidadão José Moreno tem
toda a liberdade para divagar e opinar
sobre o que bem entender. Não deve é
tentar enganar nem a direção do Notícias
do Parque, nem os seus leitores, nem os
eleitores e moradores do Parque das
Nações.

Antecipadamente gratos, 

Henrique Sánchez
Eleito pelo PNPN à Assembleia de Freguesia
do Parque das Nações, 2013-2017 e 1º
Secretário da Mesa da Assembleia de
Freguesia do Parque das Nações, 2013-2016

Pedro Morais
Assessor do Deputado Municipal do PNPN,
na Assembleia Municipal de Lisboa, 2013-
2017

DIREITO 
DE RESPOSTA

A SUA CASA MORA AQUI.
www.livein.pt

Serviços Imobiliários

Real Estate
Silver Lemon - AMI 9871
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Não se tem uma biblioteca para guardar os
livros que se leram mas sim para guardar os
livros que se hão-de ler. Lido algures, penso que
numa entrevista de Umberto Eco. Podia conti-
nuar a desfilar aqui muitas outras frases de auto-
res famosos sobre livros, leituras e leitores.
Poderia também contar-vos do enorme sucesso
da nossa cabine e na quantidade de livros que
por lá têm passado. E podia, se quisesse, falar-vos
da imensidão de gente que tem doado livros
para a nossa Cabine Ler no Parque. Ou poderia
ainda, se me fosse permitido, mostrar-vos todos
as meninas e meninos que entram na Cabine
para levar um livrinho e deixar outro. Mas não.
Vou apenas, aqui e hoje, falar-vos de como um
projeto nasce, cresce e ganha asas...

Inaugurada a catorze de Setembro de
2017, a Cabine Ler no Parque, cujo projeto
tenho o orgulho de ter apresentado à Junta de
Freguesia do Parque das Nações, foi apadrinha-

da por Moita Flores e
tem, desde então, sido
um orgulho para o
nosso bairro. Nascida
de um amor profundo
pelos livros, a nossa
Cabine viu a luz numa
tarde solarenga e foi, pouco
a pouco, dando os seus passos
na tentativa de trazer livros ao bairro.
E leitores. E leituras! Mas tal como os filhos vão
crescendo e ganham autonomia, também os pais
vão aprendendo a contar com outros nessa
tarefa. Foi assim que de um pequeno número ini-
cial de colaboradores, temos hoje um grupo de
voluntários de enorme peso e qualidade, todos
empenhados em manter a cabine em funciona-
mento todos os dias da semana, todas as sema-
nas do mês e todos os meses do ano. 

Quatro meses passaram e foram já

várias as iniciativas levadas a cabo por
este grupo de voluntários em parce-
ria com o trabalho inesgotável da
equipa do Pelouro da Cultura da
Junta de Freguesia Parque das
Nações. Parabéns, ao PCJPPN! A

Cabine já organizou várias atividades
para crianças com destaque para a come-

moração do Dia das Bruxas, do Natal e pre-
para-se para muito em breve celebrar o
Carnaval. Mas mais do que isso, as tertúlias para
adultos inicialmente programadas estão aí. Já a
partir de fevereiro, Chá com Livros acontecerá
sempre na primeira quinta-feira de cada mês à
noite, às 21h30 e em locais rotativos, em função
dos convidados que dinamizarão as sessões de
partilha de livros em mesa redonda e com um
chá a acompanhar. Não falte! Junte-se a nós.
Traga o seu livro. Partilhe-o connosco.
Contamos consigo!

LER NO PARQUE
Venha tomar chá com livros 
Por: Carmo Miranda Machado
carmomachado@me.com

Já a partir de fevereiro, Chá
com Livros acontecerá 
sempre na primeira 
quinta-feira de cada mês à
noite, às 21h30 e em locais
rotativos, em função dos
convidados que dinamizarão
as sessões de partilha de
livros em mesa redonda e
com um chá a acompanhar.
Não falte! 
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“É IMPORTANTE QUE HAJA UMA TOMADA DE CONSCIÊNCIA POR PARTE DA

POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DO AR QUE RESPIRAMOS.” 

Nome: Marta Almeida
Idade: 41 anos
Casada, 2 filhos, reside no Parque das
Nações há 9 anos.
Profissão: Investigadora
Hobbies: viajar, praticar desporto e cozinhar

Licenciei-me em Engenharia do Ambiente na
Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade Nova de Lisboa e defendi a
minha tese de doutoramento em Ciências do
Ambiente na Universidade de Aveiro.
Atualmente sou investigadora do Instituto
Superior Técnico e coordeno projetos de
investigação sobre qualidade do ar.

Qual é o objetivo dessa investigação sobre
qualidade do ar?
Estes projetos pretendem identificar medidas
para melhorar a qualidade de vida da população
residente em zonas urbanas e envolvê-las na
construção de cidades mais sustentáveis.

Como é que isso se processa, concretamente? 
Caracterizando os poluentes atmosféricos e estu-
dando os fenómenos que dão origem a esses
poluentes. Para isso recorremos à medição dos
parâmetros químicos, físicos e microbiológicos do
ar e utilizamos técnicas para identificar as fontes
responsáveis pela degradação da qualidade do ar
e propor medidas para reduzir esse impacto,
adaptadas a cada cidade. 

E têm efetuado ações aqui no Parque das
Nações…
Muito importante em todo o processo são as
ações de divulgação junto de toda a comunidade
e o envolvimento da população. No Parque das
Nações, a Escola Vasco da Gama, o Colégio Pedro
Arrupe, o Externato João XXIII e a Escola
Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa aceita-
ram o desafio dos projetos europeus LIFE Index-
Air (www.lifeindexair.net) e ClimACT (www.cli-
mact.net) que coordeno. O objetivo é envolver a
comunidade educativa na procura de ações que
podem ser aplicadas nas suas escolas, casas e
bairro. Ao passarmos a mensagem para os alu-
nos conseguimos alcançar 3 gerações: a deles, a
dos pais e, no futuro, a dos seus filhos.
Verificámos que esta nova geração está muito
sensibilizada para as questões ambientais.   

Em relação à qualidade do ar como classificas
a cidade de Lisboa?
A principal fonte de poluentes na cidade de
Lisboa são os veículos automóveis. A qualidade do

ar da nossa cidade tem vindo a melhorar muito,
graças aos veículos automóveis mais modernos
serem menos poluentes. Neste momento, está a
assistir-se também a um esforço do município
para criar condições que permitam a diminuição
do número de veículos a circular na cidade.  Com
a implementação dessas medidas e com a alteração
dos comportamentos da população pretende-se
que a qualidade do ar da nossa cidade melhore,
assim como, a saúde dos seus habitantes. 

O que poderemos fazer para melhorar a
qualidade do ar?
É importante que haja uma tomada de consciên-
cia por parte da população sobre a importância
da qualidade do ar que respiramos. O último rela-
tório publicado pela Agência Europeia do
Ambiente, referente ao estado da qualidade do ar
na Europa, mostra que, em 2013, morreram mais
de 6000 pessoas prematuramente, em Portugal,
devido à exposição a poluentes atmosféricos. 

A melhoria da qualidade do ar tem que ser um
esforço de todos…
Certo. Exige um esforço das autoridades, da indús-
tria, do setor tecnológico, da comunidade científica,
e também da população.  
Cada um de nós pode e deve ter um papel ativo na
melhoria da qualidade do ar. A utilização do trans-
porte público ou da bicicleta para nos deslocarmos
para o trabalho, assim como, as caminhadas, até à
mercearia ou ao ginásio, têm consequências diretas
e positivas na qualidade do ar que respiramos. Para
além destas, outras ações têm um impacto indireto,
mas não menos importante, tais como a poupança
de energia nas nossas casas ou a reciclagem (que tão
fácil é de fazer no nosso bairro).

MULHERES DO PARQUE
Rita Carvalho entrevista MARTA ALMEIDA
ritavitorinodecarvalho@gmail.com

O objetivo é envolver a 

comunidade educativa na 

procura de ações que podem ser

aplicadas nas suas escolas,

casas e bairro. Ao passarmos a

mensagem para os alunos 
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para as questões ambientais.   
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Qual é a pegada de carbono dos habitantes do
PN associada às suas deslocações diárias para o
trabalho?
Uma resposta exata a essa questão implicaria um
estudo dos padrões de mobilidade dos habitantes do
Parque das Nações. Mas considerando que o PN tem
aproximadamente 12000 habitantes com idade entre
os 25 e os 64 anos, que 34% dos habitantes se deslo-
ca para fora da Freguesia de transporte público e que
63% se desloca de viatura particular (segundo o
Diagnóstico Social da Freguesia do Parque das
Nações) e que a distância diária percorrida é 20 km
chegamos a uma emissão aproximada de 9000 tone-
ladas de CO2 por ano. Se os habitantes que se des-
locam atualmente de carro optassem pelo transpor-
te público teríamos uma redução anual de aproxima-
damente 6000 toneladas de CO2. 

E qual seria o impacto caso grande parte dos
nossos moradores deixasse o carro em casa
quando se desloca dentro da freguesia?
Aplicámos um questionário numa escola do Parque
das Nações e percebemos que mais de 95% das
crianças do ensino primário se desloca para a esco-
la de carro. Se considerarmos que essas crianças
vivem a 1 km da escola poderíamos ter uma redu-
ção de 6 toneladas de CO2, por ano, por cada 100
crianças que começassem a deslocar-se para a esco-
la de bicicleta ou a pé diariamente. Existe uma ini-
ciativa muito interessante no Parque das Nações
que é a rede CicloExpresso do Oriente que é cons-
tituída por linhas de "comboio" de crianças que vão
em conjunto de bicicleta para escola.

E sugestões para os ambientes interiores?
Também devemos cuidar da qualidade do ar do
interior, porque é lá que passamos a maior parte do
nosso tempo. Nas nossas casas, a utilização de velas
e incensos compromete grandemente a qualidade
do ar porque emitem poluentes que têm um impac-
te negativo na nossa saúde, nomeadamente, com-
postos orgânicos voláteis. Nas escolas, abrir as jane-
las para arejar as salas de aula é essencial. Nos escri-
tórios, a conceção e manutenção adequada dos
equipamentos de ventilação e de ar condicionado
são fundamentais. 

Caso não melhoremos a qualidade do ar, que
influências pode ter na qualidade de vida da
população?
São vários os estudos que têm demonstrado uma
relação inequívoca entre a qualidade do ar e as
doenças respiratórias, cardiovasculares e cancro. A
degradação da qualidade do ar também pode pro-
vocar: perdas de produtividade nas escolas e nos
locais de trabalho, deteriorar o património cultural
e afetar o turismo. 

O teu marido, Nuno Jerónimo, já entrevistado
neste jornal, é um dos melhores criativos por-
tugueses. Estão em áreas profissionais muito
diferentes. Mas um dia vi-o com uma pulseira
de medição do ar. Costumam criar sinergias
profissionalmente?
Comunicar à comunidade os resultados científicos
que obtemos é essencial. A linguagem técnica nem
sempre é percetível para a população, ou sequer
para os decisores políticos. É por isso importante
estabelecer parcerias com profissionais de comuni-
cação que nos ajudem a transformar o conhecimen-
to científico em informação mais simples e apelativa.
Eu estabeleci a “minha parceria” há 25 anos atrás
[sorrisos].

Como é a tua experiência no Parque das Nações?
Vivemos na zona Norte do Parque das Nações e
adoramos. Não só pela vida de bairro e pelas zonas
verdes que nos permitem passear com os miúdos,
andar de bicicleta e praticar desporto, mas também
pelo colégio inspirador que os nossos filhos frequen-
tam e porque estamos perto dos nossos pais que
continuam a viver na Portela, onde eu e o Nuno cres-
cemos.

Uma resposta exata a essa
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As inscrições para a 2ª Edição da Escola de
Impacto decorrem até 20 de fevereiro. 
A iniciativa será apresentada às entidades do 3º
setor, privadas ou públicas, e aos potenciais par-
ticipantes já identificados pelas mesmas, no
Festival dos Saberes a 16 de fevereiro. 
A Escola de Impacto é um programa de
Empreendedorismo e Inovação Social lançado
pela Fundação Ageas em parceria com o Impact
Hub Lisbon, que tem como objetivo promover
a integração social, através da empregabilidade
e da criação de mais-valias pessoais, técnicas e
práticas. Este programa apresenta-se como um
complemento ao trabalho efetuado pelas insti-
tuições de apoio social, sendo um importante
apoio na resposta social a várias problemáticas
atuais na cidade de Lisboa como o desemprego,
o envelhecimento da população e a inadaptação
ao mercado de trabalho por parte de pessoas
em situação de risco de exclusão social.  
A expetativa da Fundação Ageas, ao lançar a pri-
meira edição do programa, em 2017, e ao escolher
o Impact Hub Lisbon como parceiro, era tornar a
experiência dos participantes numa ferramenta
suscetível de criar emprego. Ao longo de 14
semanas, os 9 participantes finalistas do projeto
usufruíram de um programa de aceleração com
várias sessões de formação, apoio individualiza-
do, workshops, mentoria, coaching e momentos
de promoção de networking maximizado,
repartidos em 3 fases diferentes. Através da
rede do Impact Hub, os participantes puderam
ganhar valências importantes para desenvolver
os seus projetos e as suas capacidades para a
empregabilidade e enquanto empreendedores.
Durante o ano de 2017 a Ageas Seguros lançou
uma ação de Documentação Digital à qual asso-
ciou uma ação de solidariedade. Por cada
Cliente que aderisse à documentação digital a

Ageas Seguros doava €1 para a
Escola de Impacto. Com a ade-
são dos seus Clientes foi possí-
vel doar €75.000 e, assim, finan-
ciar a segunda edição deste pro-
grama.

“A 1ª Edição da Escola de
Impacto demonstrou poder fazer
a diferença e transformar a vida
das pessoas. É um orgulho con-
tribuir para a empregabilidade e
para a concretização de projetos
levados a cabo por verdadeiros
empreendedores que, contra as

adversidades e superando inúmeros desafios,
lutaram pelos seus objetivos. Esperamos, nesta
2ª Edição, ter novamente participantes que con-
sigam agarrar as melhores oportunidades com
perseverança e que adquiram competências
para fazer a diferença no mercado de trabalho”
refere Célia Inácio, Presidente da Fundação
Ageas. 
Com a criação desta iniciativa - Escola de
Impacto - a Fundação Ageas foi premiada, em
2017, pela APEE (Associação Portuguesa de Ética
Empresarial) com o Diploma de Reconhecimento
de Práticas de Responsabilidade Social na catego-
ria “Comunidade” e pelos Prémios de Marketing
da Meios & Publicidade na categoria
Responsabilidade Social. 
Da 1ª Edição da Escola de Impacto ficam ainda
alguns testemunhos dos participantes: 
“Abriu-me horizontes! Forneceu-me a formula-
ção e estruturação de um modelo de negócio
[…].” 
“Houve um redescobrir de motivações, emoções,
vontades. Proporcionou-me refazer e restruturar a
minha atitude perante a minha vida profissional e
pessoal.” 
“Com a Escola de Impacto, surgiu a oportunida-
de única, a aprendizagem e encaminhamento, para
estruturar uma ideia, e conseguir transformá-la
numa realidade, é inspirador, e merece continuar.
Mudou a minha vida!”
“Foi um prazer ser aluna da Escola de Impacto.
Aprendi a valorizar as minhas qualidades.
Conheci pessoas maravilhosas que me ensinaram
a transformar a vida em arco-íris. […].”

As inscrições podem ser feitas em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
cFsjRgEOUqO_U2i7W5z__omi_Gc1LxVV-
aqdLY2kWYJPiH4Q/viewform?c=0&w=1

Alameda dos Oceanos, 43E 
(JUNTO AO CASINO LISBOA)

Horário :  Terça, Quarta, Quinta e Domingo das 12H às 20H
Sexta e Sábado das 12H às 23H - Encerra à Segunda 

Contacto: 211 929 540 - oficinadogelado@gmail.com

Gelado Artesanal
Batidos

Crepes e Waffles
Caixas de Gelado 

0,5Lts, 1Lts e 1,5Lt

Campanha documentação digital da Ageas Seguros permite
doar €75.000 e financia a 2ª edição de programa social 

FUNDAÇÃO AGEAS ABRE
INSCRIÇÕES PARA A 2ª
EDIÇÃO DA ESCOLA DE
IMPACTO 
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POR UM MUNDO MELHOR
Chef Cláudia Salú
MISS SAIGON - COZINHA VEGETARIANA DO MUNDO
www.miss-saigon.pt

MASSA INGREDIENTES
200 Grs. de farinha de trigo fina; 100 ml. de água;
1 colher de chá de margarina de soja ou 2 colhe-
res de sopa de azeite virgem extra; Sal qb. 

PREPARAÇÃO
Colocar a farinha numa tigela e misturar a mar-

garina e adicionar água e sal. Amassar bem até
ficar uma massa homogénea e formar uma bola.
Envolver com película aderente e deixar des-
cansar por mais ou menos 30 minutos. Depois
fazer uma bolinha e esticar em círculo e rechear.
Fechar fazendo pregas e formando pastelinhos,
cozendo a vapor durante 10 a 15 minutos (pin-

celar o fundo da panela com azeite antes de pôr
os momos a cozer, para não agarrar).  

RECHEIO INGREDIENTES 
300 grs. couve coração, cortada bem fina; 150
grs. cenouras raladas finas; 100 grs de cogume-
los frescos picados;  1 cebola média picada; 1

colher de chá de alho picado; 1 colher de
sobremesa de semente de cominhos torrados
e moídos; 1 colher de sobremesa de semente
de coentros torrado e moído; 1 colher de chá
de caril em pó; Sal e azeite qb. 

PREPARAÇÃO
Dourar em azeite cebola e alho depois adicio-
nar a cenoura, a couve , os cogumelos, sal e sal-
tear ligeiramente. Depois escorrer o líquido
com uma peneira e misturar as especiarias.                   

MOLHO DE TOMATE PICANTE 
INGREDIENTES 
3 tomates picados; 1 cebola picada; 1 colher de
sobremesa de alho picado; Malagueta fresca
picada; Sal e azeite qb. 4 colheres de sopa de
sésamo torrado e moído 

PREPARAÇÃO 
Dourar a cebola e o alho em azeite, adicionar
o tomate, sal e malagueta, mexer e triturar.
Adicionar o sésamo e misturar. Acertar o tem-
pero e servir por cima dos momos com coen-
tros e cebolinho frescos picados.  

NOTA: Para saber como fechar os momos
depois de os rechear consulte os videos:
“Youtube” : Miss Saigon Momos Nepaleses
“Facebook”: MissSaigonCuisine 

MOMOS Nepaleses 
Em 2012, um dos Workshops
realizado pela cozinha Miss Saigon
foi dedicado à gastronomia
Nepalesa. E uma das receitas
veganas apresentadas foram os
"Momos". Agora, depois de
pequenos ajustes, apresentamos
estes extraordinários pasteis que
têm tanto de deliciosos e saudáveis
como de "artísticos"! Para fazer
com tempo e prazer, para 2 ou 4
pessoas.  
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VERTIGO
Lisboa | 967 890 179  
vertigoroco.wixsite.com/vertigo 

SEMPRE A
SUBIR
Lisboa
tem o
maior
centro
de esca-
lada indo-
or do país.
Um espaço
destinado a toda
a família e ideal para quem quer aprimorar a
prática da escalada ou para quem quer vencer
o medo das alturas. O Vertigo dispõe de aulas
individuais experimentais para todas as idades
e também de classes regulares semanais para
crianças dos 5-18 anos.

BOWLING CITY 
Lisboa | 217 162 382
www.bowling-city.pt 

DERRUBAR PINOS
A Bowling City nasceu com o objetivo de ser
uma mais-valia para o entretenimento familiar,
mas também para o desenvolvimento do exer-
cício físico. Ocupando uma área total de 2 059
m2, com dois pisos - sendo o primeiro piso o
parque da cidade e o segundo piso o
centro urbano dessa cidade – não
faltam pinos para derrubar!

STAT
Lisboa | 213 888 453
www.statartesmar-
ciais.com 

ARTES MARCIAIS
Confiança, disciplina, res-
peito, convicção e autoesti-
ma são alguns dos valores
ensinados na STAT, através de
aulas de artes marciais dinâmicas,

pedagógicas e divertidas. Seja logo na aula dos
TIGERS (4 anos +) ou nos Taekwondo for Kids
(7 anos +), na STAT as crianças são sempre vis-
tas como líderes!

ECO PARQUE DE SÃO
JOÃO DA TALHA
Loures | 211 151 118
www.cm-loures.pt

ATIVIDADE FÍSICA PARA
TODOS

O Eco Parque
de São João
da Talha
tem um
centro
de mar-
cha e
de
corrida

com ativi-
dades desti-

nadas a pessoas
de todas as ida-
des, praticantes
habituais ou
não de exer-
cício. O
objetivo
passa por
promover a
atividade física
e a melhoria

da saúde e
aumentar as opor-

tunidades de prática
desportiva.

BOUNCE
Carnaxide | 212 698 400 www.bounceinc.pt
JOGOS, EXERCÍCIO E 
DIVERSÃO

Um mundo onde as regras da gravidade
são desafiadas, fazendo com que as

paredes se tornem no chão
que se pisa. Para os mais
novos (3-5) há um progra-
ma especial com jogos e
experiências multissenso-
riais: o miniBOUNCE.
Para idades superiores,
com ou sem experiência,
existem as aulas em tram-

polim: programa Flight
Academy.

Sugestões Estrelas
e Ouriços para
famílias desportistas
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Crónica de Catarina Figueira 

Leituras em
família – Óscar 

Todos os pais, tios, avós e amigos de
crianças já lhes leram em voz alta. Como
somos todos diferentes, cada um lê à sua

maneira e, mesmo não lendo, ouvimos e
viajamos com as histórias. O ciclo
“Leituras em família”, do Teatro
Maria Matos, é dedicado aos que
gostam de ler e de ouvir boas his-
tórias e termina com uma con-
versa e um lanche feito de letras
(mas que não é canja de galinha!).
A autora do projecto é a actriz
Cláudia Jardim, que nos dias 24 e 25

de Fevereiro irá
explorar com

miúdos e
graúdos o

livro Óscar,
de João Paulo

Seara Cardoso. Se tiverem a obra em casa,
podem levar e ler a partir dela. Ou então requi-
sitem um exemplar das Bibliotecas de Lisboa,
que é parceira neste projecto.

Disney on Ice – Uma viagem
mágica
Não importa se já picaram o ponto em
espectáculos anteriores: sempre que ouvem
as palavras “Disney on Ice”, é certo e sabi-
do que as crianças lá de casa vão implorar
para os pais comprarem bilhetes. De 1 a 4
de Março é melhor pôr os casacos de
Inverno à porta porque as temperaturas
vão descer abaixo de zero na Altice
Arena. É verdade: as personagens da
maior fábrica de animação do mundo
estão de regresso a Lisboa. Vão poder
explorar as Terras do Reino com Simba,
Timon e Pumba, mergulhar até ao fundo
do mar com a sereia Ariel e voar até à Terra

do Nunca com
Peter Pan e

Sininho. E em
todas as viagens
descobrir que o amor
verdadeiro é o mais mágico de todos
os poderes. É comprar antes que
esgote!

Um dia de Imperador
Criança que é criança adora encar-
nar personagens e vestir a pele (e
as roupas) de outras pessoas. No
dia 24 de Fevereiro, o Museu do

Oriente convida os mais pequenos
a viverem um dia (ou uma tarde,

para sermos mais precisos)
na pele de um

imperador. Para que
tal aconteça há que viajar, nas asas
da imaginação, até paragens distantes.
Numa autêntica viagem no tempo, os peque-
nos imperadores irão recuar até ao século
XVI e avançar depois até à China. Vão ser
imperadores da Dinastia Ming e viver
na “cidade proibida”, uma cidade den-
tro de outra cidade – Pequim – onde
só algumas pessoas especiais têm
permissão para entrar. Boa viagem!

Histórias do Faz-de-
conta
Tome nota: no terceiro domingo de

cada mês, o Padrão dos
Descobrimentos está

por conta das famí-
lias e com activida-

des sempre diferentes.
No dia 18 de Fevereiro, mês dos afectos, o ateliê
chama-se “Amigo, Amigão!” e será uma oficina
de presentes e de bilhetinhos criativos. Não
perca a oportunidade para – assim como quem
não quer a coisa – dar aos seus filhos uma
lição de História explicando-lhes que este
imponente monumento simboliza a grande-
za da obra do Infante D. Henrique, o impul-
sionador das Descobertas – é ele, aliás,
quem vai à proa da caravela que avistamos,
quais formiguinhas, cá de baixo. Em Março o
livro “O Pai mais horrível do mundo”, do jor-
nalista e pai de quatro filhos João Miguel
Tavares, será o ponto de partida para uma ofi-
cina de criação de monstros (não se esqueça
de marcar).

Alinha com a sombra
O que acontece quando uma coreógrafa e uma

ilustradora se juntam para fazer algo em conjun-
to dirigido a famílias? O resultado é uma oficina

que cruza a dança e o desenho e onde crianças
e adultos são desafiados a

aprofundarem técnicas
e sugestões de explo-

ração. O mote é investi-
gar a sombra, enquanto luz ou

a ausência dela, mas também do ponto de
vista filosófico: o lado escuro, ou “lunar”,
como cantava Rui Veloso, das pessoas e
da Natureza. As autoras desta proposta
são Aldara Bizarro e Madalena Matoso – já
agora, vale a pena espreitar todos os álbuns
que a Madalena tem ilustrado para a editora
Planeta Tangerina. Esta oficina acontece na
Fábrica das Artes do CCB nos dias 10 e 11 de
Março.

Bons programas!

Meninos, hoje vamos sair!
Sou a Catarina Figueira. Moro no Parque das Nações desde 2007. Sou mãe do António Maria e da Maria Francisca. Trabalho no Pavilhão do

Conhecimento, onde coordeno a área da Comunicação. Ando sempre à procura de programas para fazermos em família. Também lhe acontece?

Então continue a ler.
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BALANÇO DEZEMBRO-JANEIRO

ACTIVIDADES SOCIAS:
- Convívio de Natal (01 de Dezembro)
Realizámos o habitual convívio desportivo de Natal,
onde cerca de 30 sócios e familiares disputaram o

    
     
       

     
   
    
    

     

      
      
     

      
    

     
     

   
    

     
     
      

     
       

         
       
    

     
     

       

 
      

         
    

     
    

         
 

  
        
      
       

    
     

       
         
       
     
      

      
       
       
       
         

 
      
       

        
      
  

    
    

    

DE VENTO EM POPA 

Após a recuperação do salão do Grupo
Recreativo Centieirense, na qual contá-
mos com a mão de obra dos pais dos
ginastas e com os apoios da Junta de
Freguesia do Parque das Nações e das
empresa HDL – Comércio de Tintas Lda
e Huric – Indústria de Componentes
Decorativos, Lda, foi tempo de iniciarmos
os treinos na casa nova, a qual equipámos
com material desportivo cedido pela
Câmara Municipal de Lisboa.
A Associação Desportiva Parque das
Nações - ADCPN começou as suas ativi-
dades com 84 ginastas filiados na
Federação de Ginástica de Portugal, dis-
tribuídos por 6 classes, cobrindo quase
todo o espectro evolutivo da Ginástica
Acrobática, desde a iniciação à competi-
ção a nível nacional e internacional.
A adaptação superou todas as nossas
expectativas. Se por um lado a receção
pelo GRC foi excelente, como se desde
sempre tivessem circulado diariamente
mais de 40 ginastas por aqueles corredo-
res, por outro, a adaptação dos ginastas
não lhe ficou atrás. Mais uma vez mostra-
ram a sua fibra e a vontade de crescer, do
ponto de vista desportivo e humano, com
todo o empenho com que diariamente se
superam, numa verdadeira lição de perse-
verança para quem assiste. Nas adversida-
des, tornamo-nos mais fortes… é essa a
energia que vivemos nos treinos da
ADCPN. Desde o início das atividades
temos sido procurados por várias crian-
ças no sentido de se juntarem a nós,
tendo já alguns novos membros na nossa

Família.
Entretanto, para comemorar o Natal pre-
parámos uma pequena surpresa para os
ginastas, que consistiu num treino que
tiveram que realizar ao lado dos respeti-
vos pais. Podemos dizer que, no final, os
sorrisos foram proporcionais ao suor, tal
como se pode ver no pequeno filme que
exibimos no nosso site.
Para os Reis, fizemos um sorteio de caba-
zes e de mãozotas, agradecemos ao
Pomar da Rosa o contributo para o
Cabaz principal. Com os fundos angaria-
dos comprámos e pagámos a instalação
do nosso primeiro equipamento, um
cinto de segurança para aprendizagem de
saltos mortais e piruetas, e ainda sobrou
alguma coisa para a compra de um col-
chão fosso.

Agora é altura de nos concentrarmos na
preparação das próximas competições,
que serão o Maia International Acro Cup
e os Campeonatos Distritais Base e 1ª
Divisão. Ainda temos algumas vagas para
quem queira juntar-se à Família ADCPN e
vir treinar connosco. Quem quiser expe-
rimentar as nossas aulas, pode dirigir-se
ao salão do GRC, na Rua da Centieira
nº 88, Parque das Nações, todos os dias
da semana entre as 17:30 e as 21:30 e
contactar os nossos treinadores para
fazer uma aula experimental. 

Para obter mais informações, podem visi-
tar o nosso site, em :
www.adcpn.pt

“O desporto tem o poder de superar velhas divisões e criar o laço de
aspirações comuns” 

Nelson Mandela

Com os fundos angariados comprámos e pagámos a
instalação do nosso primeiro equipamento, um cinto de
segurança para aprendizagem de saltos mortais e
piruetas, e ainda sobrou alguma coisa para a compra de
um colchão fosso.

Após a recuperação do salão
do Grupo Recreativo
Centieirense, na qual 
contámos com a mão de
obra dos pais dos ginastas e
com os apoios da Junta de
Freguesia do Parque das
Nações e das empresa HDL
– Comércio de Tintas Lda e
Huric – Indústria de
Componentes Decorativos,
Lda, foi tempo de iniciarmos
os treinos na casa nova, a
qual equipámos com 
material desportivo cedido
pela Câmara Municipal de
Lisboa.

MODALIDADES DE
GINÁSTICA
As atletas de ginástica do Navigators Sports Club
/ Clube Parque das Nações participaram no TOR-
NEIO DE MICROTEAM 2018 - Realizado no
COLÉGIO SÃO JOÃO DE BRITO pela ASSOCIA-
ÇÃO DE GINÁSTICA DE LISBOA

Considerando que se tra-
tou da primeira com-
petição da época
e desta nova
fase em que o
clube alargou
a prática a
outras
modalidades
de ginástica,
as atletas fica-
ram de para-
béns pela posição
alcançada, tendo
inclusive recebido a
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torneio "Parzadas Natalícias",  jogaram
a bela futebolada "Miúdos vs Graúdos"
e, no final, todos se deliciaram com os
comes&bebes, onde não faltou a doça-
ria própria daquela quadra.
- Realizou-se o Almoço-Convívio de
Ano Novo (13 de Janeiro)
- Circuito Ténis MAIS (20/21 de
Janeiro)
- Realizou-se a 1ª etapa do Circuito
Ténis MAIS4 17/18 (IVª edição), o cir-
cuito formativo de âmbito não federa-
do que se disputa nos níveis Laranja,
Verde e Juvenis, coorganizado pelo
Navigators Sports Club e pelo Colégio
Pedro Arrupe, sendo destinado aos alu-
nos destas duas instituições.
Participaram 27 alunos, que puderam
realizar vários jogos segundo as regras
formais do Ténis, desfrutando e apren-
dendo assim um pouco mais para além
das suas habituais vivências em espaço
de aula. Ainda no 2º período lectivo rea-
lizar-se-á a 2ª etapa e no 3º período a 3ª
etapa e os Masters com os 4 jogadores
melhor classificados em cada escalão.
- Arrancou o 1º Torneio Escada
Navigators Sports Club, aberto a sócios
e não sócios, maiores de 12 anos de
idade.

ACTIVIDADES OFICIAIS:
- Participações em 9 Torneios oficiais da

FPT, com 10 jogadores:  3 torneios Sub12, 3 torneios
Sub14 e 3 torneios Veteranos
- Participação no Campeonato Nacional de
Interclubes Sub14 masc., fase regional
-  Presença de 4 jogadores na Jornada de Deteção
do PNDT

DESTAQUES PARA FEVEREIRO-MARÇO
- Realizar-se-á a 2ª etapa dos circuitos Team4 (24/25
de fevereiro) e Ténis MAIS (03/04 março)
- O Torneio Escada Navigators Sports Club 2018
continuará a decorrer (até novembro)
- Participaremos como habitualmente em vários
torneios oficiais do grupo juvenil, sénior e veterano.
A nossa Escola de Ténis conta com 3 campos cober-
tos em resina azul com iluminação artificial, arreca-
dação, sala de audiovisuais, balneário, parqueamento
gratuito, 4 treinadores credenciados pela FPT (a
Coordenação Técnica é de Tiago Salgueiro, licencia-
do em Ciências do Desporto/UBI 2003, com o
Curso de Treinadores Nível II da FPT/Lisboa 2005,
com 16 anos de experiência, tendo enquadrado no
seu percurso 7 jogadores de seleção regional e 3 de
seleção nacional).
Apesar de desenvolvermos o nosso projecto nas
instalações do Colégio Pedro Arrupe, a nossa esco-
la é aberta a todos os interessados (apenas uma
muito pequena percentagem dos nossos alunos são
alunos deste colégio).

ESCOLA DE TÉNIS NAVIGATORS SPORTS
CLUB/CLUBE PARQUE DAS NAÇÕES, A
ESCOLA ONDE TODOS SÃO CAMPEÕES!!!

NAVIGATORS SPORTS CLUB
Coordenação: tenis@navigatorscpn.org / 927 302 498
Direção Desportiva: dir.tenis@navigatorscpn.org / 919 051 404
geral@navigatorscpn.org | FB: https://www.facebook.com/EscolaTenisNavigatorsSC

MODALIDADES DE
GINÁSTICA
       

       
      

      
    

   
   
  

  
   
 

  

 
  
  
  

 
  

admiração de outros clubes participan-
tes pelo nível apresentado em tão
curto espaço de tempo.

Para além da evolução demonstrada,
fica-nos a constatação do bom ambien-
te e a alegria com que as atletas têm
estado em treinos e em prova bem
como nas apresentações em que já

participaram, sendo esse um dos principais objeti-
vos do clube.

Secretaria do Clube:  geral@navigatorscpn.org
SITE: http://www.navigatorscpn.org/

Facebook:
https://www.facebook.com/NavigatorsSportsClub/  
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Circuito Oriente
Dia 19 de Janeiro, realizou-se na nossa Escola de Ténis
Jaime Caldeira, a 3ª Etapa do Nosso Circuito Oriente.
De salientar a grande adesão dos jogadores, dando con-
tinuação ao crescimento permanente do torneio. O
excelente nível apresentado pelos partici-
pantes não se deixou afetar pelo frio
sentido. Na grande final, Francisco
Vilar levou a melhor sobre Sérgio
Soares pelo parcial de 6-1. Apesar
do desnível no resultado o jogo foi
bastante disputado. Faltando, assim, 2
últimas etapas para o Masters final.
Com o Ranking ainda bem aberto.
Parabéns a todos!

Circuito Social TEEN
Realizou-se no passado sábado,
dia 27 de Janeiro, a 2ª etapa do
Circuito Teen sub14 & sub18.
Torneio muito competitivo e
renhido até ao final. 
Nos sub14, Anastácia Halanova
(Clube Tejo) venceu a final sobre
André Morais (Qta das Flores) e, nos
sub18, Miguel Domingos (Clube Tejo) superou-
se a Valentim Chaykivskyy (Qta das Flores) na final. 
Os nossos parabéns a todos os jogadores!

Torneio Paço de Arcos
Tiago Abreu e João Lopes des-

locaram-se a Paço de Arcos para disputar
aquele que é um dos primeiros torneios do Ano 2018. Após
excelentes exibições, Tiago Abreu sagrou-se CAMPEÃO de sin-
gulares e, juntamente com o colega de treino João Lopes, CAM-
PEÕES de pares! Parabéns aos 2!

Interclubes Sub16
A nossa equipa de Interclubes Sub16 continua invencível e já segue
em 5 (!) jogos a vencer! No mês de Janeiro venceram o CIF por 3-
2 e o TCPSAdrião por 5-0. Os jogadores Pedro Araújo, Miguel
Lopes, Manuel Barata Marques, Alexandre Lopes, Afonso Cruz e
Vasco Vale estão de parabéns!

Smashtour CIF
Realizou-se no primeiro fim de semana de Fevereiro, no CIF, a 1ª
Etapa Smashtour 2017, que contou com a presença dos nossos
jogadores Lourenço Costa (sub9 masculinos) e Constança Esteves
(sub9 femininos). Ambos mostraram um nível de jogo muito ele-
vado, conseguindo o Lourenço sagrar-se finalista da prova e
Constança terminou a etapa em 4º lugar! Parabéns a todos!

Diogo Pipa Finalista em Alcobaça
Diogo Pipa, nosso jogador de sub12, encontra-se neste momento
a viver uma grande evolução do seu nível de ténis, que semana após
semana mostra os seus frutos. No primeiro fim de semana de
Fevereiro sagrou-se finalista do Torneio Nível C sub12, realizado em
Alcobaça.

Plano Nacional de Deteção de Talentos
Realizou-se dia 28 de Janeiro, no Jamor, a Jornada de Deteção de
Talentos da Federação Portuguesa de Ténis, para jovens sub8 e
sub10. A Escola de Ténis Jaime Caldeira contou com a presença de
4 jogadores, sendo eles: Xavier Grade (sub8), Lourenço Costa,
Francisco Firme e Santiago Grade (sub10). Parabéns a todos!

ESCOLA DE TÉNIS JAIME CALDEIRA
www.etjc.pt 

A essência do grupo da Corrida Noturna Parque das Nações
são as pessoas. O grupo foi criado por pessoas para as pessoas,
ajudando-as nas suas conquistas, fomentando o espírito solidário,
de entre-ajuda, em simultâneo com a prática de atividade física. 
Pelo 4º ano consecutivo temos o orgulho de organizar volunta-
riamente a Corrida Solidária Refood Parque das Nações. É um
momento em que várias pessoas se juntam para, proporcionando
uma manhã plena de atividades, ajudar a Refood a alimentar quem
mais precisa. Toda a receita angariada é encaminhada para o núcleo
do Parque das Nações, que assim consegue manter a sua ativida-
de, pagando as contas correntes e adquirindo todos os consumí-
veis e equipamentos necessários para apoiar cada vez mais famí-
lias.
Este ano temos corridas para crianças dos 5 aos 14 anos, insuflá-
veis, pipocas, hip-hop, pinturas faciais, modelagem de balões, para
além dos tradicionais percursos de caminhada de 5km e corridas
de 5km e 10km. Se não tem quem fique com os seus filhos
enquanto participa nos percursos mais longos, temos onde pode-
rá deixá-los com acompanhamento e atividades.
Reserve a manhã de 4 de Março. 
Inscreva-se em www.corridasolidaria.weebly.com.

OS NOSSOS TREINOS
Todas as terças-feiras, às 20h30, junto da loja da Kid to Kid Expo,
junte-se ao grupo para caminhar, correr e fazer novos amigos. Vai
ser recebido(a) de braços abertos. Em todos os treinos, com o
patrocínio do Pomar da Rosa e da Delta Cafés, oferecemos Maçãs
de Alcobaça e águas do Vimeiro.

Com o patrocínio da ERA Expo, durante todo o ano, realizamos
sorteios para participação em provas de caminhada e running.
Saiba tudo em http://corridanoturna.pt. 

TESTEMUNHO
José Manuel Rolão, 61 anos

“De Sedentário a Maratonista”
Tudo começou em Março de 2016, a convite de um familiar
fomos fazer uma corrida ao final do dia.
20 meses passados passei de “Sedentário a Maratonista”, e com
muito Orgulho, em Outubro de 2017 completei a minha 1ª
Maratona, a Maratona EDP Rock”Roll.
Pelo meio entrei no “Fabuloso Mundo Louco da Corrida”, onde
conheci novos amigos e grandes companheiros de corrida e
experimentei um misto de sensações e emoções que, por vezes,
são difíceis de explicar, mas com uma certeza, vamos alcançando
os objetivos traçados e com um grande sentimento de superação
alcançada. 
Um conselho para todos, nunca é tarde para começar, com esfor-
ço e dedicação todos nos superamos, um pé à frente do outro e
vamos em frente, porque correr é para desfrutarmos e diverti-
mo-nos.
Mas o mais importante de tudo, consegui incentivar os meus filhos
a praticar desporto com mais assiduidade.
Os meus principais objectivos para 2018 são a realização da
Maratona de Madrid EDP Rock “n” Roll, em Abril, e a Maratona
EDP Rock “n” Roll de Lisboa, em Outubro.

Por fim, uma palavra de agradecimento à Corrida Noturna do
Parque Das Nações que me acolheu neste novo mundo da
Corrida, a todos um grande Obrigado.

UNS PELOS OUTROS

Um conselho para todos, nunca é tarde para começar,
com esforço e dedicação todos nos superamos, um
pé à frente do outro e vamos em frente, porque correr
é para desfrutarmos e divertimo-nos.





VIDAS DO PARQUE…MARIANA 
MEDEIROS PINTO - A “MIGRA” DE
REGRESSO A CASA
A jovem “menina do bairro” está
neste momento numa rela-
ção covalente com a
vida. “Mimi”, a con-
terrânea
Arquitecta de
29 anos que,
em 2015,
embarcou
como
Assistente
de Bordo
numa
companhia
aérea do
Dubai
(Entrevista,
edição 92,
página 40), já
deu a volta ao
globo e está, agora,
de regresso com uma
bagagem repleta de aventuras,
sabedorias e de vivências. Cheia de
emoções com assaz de histórias. 
Visitou cerca de 40 países, aterrou em todos
os continentes, prefaciou em cada um sempre

com os olhos abertos para a Arquitectura.
Afinal, ser Arquitecta é mais do que uma voca-
ção, é ter o poder e a obrigação de mudar o
mundo. Manuel Aires Mateus é o Arquitecto
com que mais se identifica. 
Assim, como os átomos que partilham os mes-
mos electrões, a Mariana voltou a abraçar a
sua paixão pela arte de projectar edifícios e
colocou-se em estado de confederação com
uma nova valência. Ligou a profissão com o
ramo imobiliário (C21N), e explica: «acredito
que os conhecimentos potenciam e valorizam
as oportunidades de negócio, como aspectos
da construção, envolvente, conforto e eficiência
energética que vão de encontro aos interesses
do cliente» e que «regressei na altura certa! A
experiência no Dubai proporcionou-me dife-
rentes olhares acerca da vivência das cidades
de todo o mundo, das suas organizações e
estruturas funcionais (espaços verdes, bairros,

acessos e serviços). O turismo está a criar uma
dinâmica nova, existe optimismo e as activida-
des relacionados com os imóveis, tanto resi-

denciais como de turismo, estão
a crescer. O nosso país

está a desenvolver-se.
Quero fazer parte
dessa mudança». 
Cresceu na
denominada
“geração
migra”,
optou
por uma
mudança
radical
de vida,
em que
revela os
carácteres
positivos,
como ter

aprendido a lidar
com todas as cultu-

ras e a dar um valor
colossal à família e às

amizades distantes. O depre-
ciativo foca-se numa vida nómada e
desenraizada, um dos grandes
motivos que a fizeram tornar ao
ponto de partida. Os vários ami-
gos que tem na mesma situa-
ção, por lá ficaram…Por lá
vão ficando. Muito raros são
os que decidiram regressar. 
Em 2012, grande parte devido
à crise, saíram para fora 103
mil portugueses. No ano
seguinte, 120 mil. E por aí fora.
Há mais de 2,2 milhões de emi-
grantes portugueses espalhados
pelo mundo, mas a tendência desma-
terializou-se e agora está invertida. A
diminuição de saídas do território ronda
os 100 mil por ano, porque ficam e regressam
no mesmo registo da jovem Medeiros Pinto.
Porque Portugal está num notório crescimento
económico. 
O objectivo desta Arquitecta agora é superar-
se a si mesma e conseguir demonstrar que um
sonho pode ser atingido seguindo as nossas
convicções e estando sempre atenta às novas
oportunidades. Ser a melhor nos desafios que
se proponha a realizar. Confessa, com um enor-
me sorriso rasgado, que tem sonhos por reali-
zar, entre os quais criar uma empresa
(Negócio) e constituir o seu próprio patrimó-
nio. Deixa-nos esta lição. 
www.facebook.com/mariana.medeiros.pinto  

NO BAIRRO ACONTECE…
DESLIGADOS DA FICHA
Era uma vez um projecto piloto chamado
“MOBI.e”, mas de momento ainda não vive feliz
para sempre. 
Mourinho Marcelo, utilizador assíduo e mora-
dor atento, detectou e alertou, indignado, que
grande parte dos Postos de carregamentos no
PN, estavam avariados. Alguns, há mais de um
ano. Até dia 1 de Fevereiro, foram contabiliza-
dos, anacronicamente, dos 16 Postos, desde a
Ilha dos Amores (Norte) até à Rua das Musas
(Sul), 14 de 32 “mennekes” totais não se
encontram em funcionamento. Estão 16 “men-
nekes” de 3,68 kw operacionais e os únicos 4
de 22 kw, apenas metade trabalham. 
Este vizinho salienta, «o PN será das áreas do
País onde conflui um grande número de veícu-
los elétricos, quer de moradores, quer dos que
nele trabalham quer dos que o visitam. As
infraestruturas existem mas estão inoperacio-
nais, em particular na área Norte da freguesia,

como é o caso dos
três únicos

pon-

tos
de carre-

gamento instala-
dos desde a Rua de Moscavide até ao Trancão
(Antiga Loures), o que frusta as expectativas
de quem com eles conta para carregar o seu
veículo» e remata «Devia-se, de imediato, pro-
mover a reparação dos pontos de carregamen-
to existentes.A curto prazo, aumentar para 22
kW a capacidade de carga dos actuais pontos
de carregamento e reforçar a instalação de
outros em toda a Freguesia, sobretudo ao longo
da Via do Oriente ou nas suas imediações». 
De acordo com a actual gestora da rede, a
“MOBI.e”, recentemente criada, estarão a ser

renovados os Postos existentes e a ser criados
outros, não se sabendo quando seremos abran-
gidos. A “MOBI.e” foi o resultado do investi-
mento de um consórcio maioritariamente for-
mado por empresas privadas e realizado no
âmbito de um piloto iniciado em 2010
(Resolução do Conselho de Ministros) e com
término previsto para 2012, com montagem de
uma rede de 1 350 postos de carregamento,
instalados em 25 municípios. 
Findo esse período, a falta de financiamento e
de uma entidade gestora, resultado de um vazio
legal, tornou insustentável a operacionalidade
dos Postos devido ao “vandalismo” ou a avarias
básicas, pelo que muitos deles estão desligados
e sem arranjo. Consta que, neste momento, a
tutela destes Postos é da responsabilidade do
Ministério do Ambiente. 
Que soluções alternativas restam? E quais
são os problemas desta nova energia alter-
nativa aplicada aos Veículos Eléctricos? 
O tempo de carga é o grande inimigo a
combater, pois a quantidade de energia
envolvida é muito grande e coloca
sérias questões a utilizadores, fornece-
dores e produtores. 
A título de exemplo, a bateria de um
telemóvel tem uma capacidade na casa
dos 10 a 20 Wh, um PC portátil 40 a 60
Wh e um Veículo Eléctrico (VE) entre 18
000 a 72 000 Wh. Se quisermos carregar
um VE ligando-o a uma instalação de Baixa
Tensão, necessitamos, para uma bateria de 24
kWh, de uma corrente de 17 A para uma carga
de 6 h (carregador lento), de 35 A para uma
carga de 3 h (carregador “semi rápido”) e 348
A para uma carga de 20 min (carregador rápi-
do), valores que levantam questões por resol-
ver.
O custo por quilómetro de um veículo eléctri-
co, carregado em instalações particulares com
postos de carregamento lento, pode rondar os
4 a 6 cêntimos. Nos postos públicos, embora a
energia continue a ser “grátis” até que alguém
se digne a pôr a funcionar a sua cobrança aos
utilizadores, o custo poderá ser bem mais ele-
vado, sobretudo se a carga for feita com recur-
so a carregamento rápido.
www.mobie.pt 
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Por: Pedro Gaspar
pedrogaspar.noticiasdoparque@gmail.com 

Sabia que...

Visitou cerca de 40 países, 
aterrou em todos os 
continentes, prefaciou em cada
um sempre com os olhos 
abertos para a Arquitectura. 

“O PN será das áreas do País
onde conflui um grande número
de veículos elétricos, quer de
moradores, quer dos que nele
trabalham quer dos que o 
visitam.”





PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170365                  €290.000

1

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170357                    €330.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170345                   sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180009                   sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170342                    €430.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042170364                  €363.000

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO NORTE

\ 042180025                     422.000€

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108180011                 sob consulta

PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108180032                     sob consulta

MOSCAVIDE 

\ 042180016                     €131.000

OLIVAIS SUL

\ 108170427                   €290.000

BEATO

\ 108170403                  €440.000

BEATO

\ 108170380                       €1.200.000
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PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\108180034                                       €365.000
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PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108180019                   €560.000
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PARQUE DAS NAÇÕES - EXPO SUL

\ 108180030                   sob consulta
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